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Aos vinte dias do mês de março reuniram-se na sala de reuniões do bloco de 
apoio três, da universidade federal de Santa Maria campus de Frederico 
Westphalen, membros e tutor do grupo PET (Programa de Educação Tutorial), 
para tratarem dos seguintes assuntos: Primeiro: para a seleção de novos 
integrantes a compor o grupo os atuais membros farão parte da comissão 
avaliadora e se responsabilizarão por fazer uma dinâmica e questões a serem 
aplicadas aos concorrentes, tal atividade não será de critério descalcificador do 
candidato, porém será utilizado como critério de desempate caso houver, mas 
principalmente como o concorrente se se engajaram com o grupo, recebendo não 
notas, mas conceitos como bom, muito bom e regular. Segunda pauta tratada foi 
que o edital será encaminhado para os membros revisarem e posteriormente 
torná-lo público, a partir de trinta e um de março de dois mil e quatorze, sendo que 
o periodo para a inscriçao sera ate dia quatro de abril do ano corrente. As 
entrevistas terão início no dia onze de abril de dois mil e quatorze conforme a 
entrevista feita com a banca os candidatos passarao para outra sala para fazer as 
outras dinamicas e perguntas. O candidato nao podera exceder duas reprovações 
por semestre. Terceira pauta tratada refere-se quanto à divulgação do edital e 
também a divulgação de cursos e palestras desenvolvidas pelo grupo, sendo que 
neste ano deverão ser mais divulgadas e torna-las de mais fácil acesso nos meios 
de comunicação como, por exemplo, o site do grupo, este deve ser atualizado 
semanalmente assim como o perfil no FACEBOOK. Quarta pauta tratada foi que o 
Petiano Djonei comentou que a professora da disciplina de matemática aplicada 
tinha solicitado se iriamos dar continuidade as atividades de reforço das bases que 
é umas das propostas estabelecidas pelo grupo, ficando a ser decidida na reunião 
de terça feira, o Petiano Franciel se disponibilizou por ficar responsável pela 
disciplina de cartografia. A quinta pauta tratada foi que as atividades do ciclo de 
palestra serão retomadas ficando para serem decididas nas reuniões de terças 
feiras e também referentes aos cursos realizados nestas reuniões serão decididos, 
e posteriormente nas reuniões de quinta receberão o aval do tutor. Como sexta e 
última pauta foi referente ao recurso financeiro deverá ser utilizado até o dia trinta 
de abril de dois mil q quatorze, sendo utilizados com serviços de manutenção, 
serão adquiridos relógios para ser entregues como mimos aos palestrantes, será 
adquirido também passagens de ida e vinda de Frederico Westphalem - Santa 
Maria devido as reuniões de INTERPET’s, tonners para a impressão de 
certificados e outros documentos emitidos pelo grupo também ficara a cargo dos 
Petianos para ver um software para a aquisição e material para escritório, quanto 
ao informativo, este será feito na forma digital para divulgação e um cartaz 



impresso, serão confeccionados também banners, a petiana Jéssica ficara 
responsável em ver o curso de capacitação para os integrantes do pet o curso de 
comunicação e oratória, os cursos de Spring, AutoCAD, Excel, também ao longo 
do semestre serão melhor debatidos conforme a necessidade da comunidade 
acadêmica. Ainda em tempo será confeccionada uma jaqueta para o grupo sendo 
que se responsabilizando pela metade do valor ficando a outra metade os 
Petianos arcarão com as despesas. Nada havendo mais a tratar deu-se por 
finalizada a reunião, onde lavou-se a presente ata. 


