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Aos três dias do mês de abril de 2014 reuniram-se na sala de reuniões do bloco 
de apoio três, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), campus de 
Frederico Westphalen, membros e tutor do Grupo PET (Programa de Educação 
Tutorial), para tratarem dos seguintes assuntos: Primeira pauta tratada se refere 
ao Auxilio para a disciplina de Matemática: Foi solicitado para que a professora 
Marisa requeira junto a coordenação do curso, “monitor(a)” para a disciplina, para 
que os petianos auxiliem este monitor(a), todas as quartas-feiras, a partir das 
12:30 até 13:10 hs, este pedido, será formalizado através de documento e 
encaminhado a professora Marisa. Segunda pauta tratada foi a „Capacitação 
“Google SketchUp 8”‟: visando capacitar acadêmicos do 9 semestre visando a 
disciplina obrigatória (Parques...). Sugestão de data: 08 de abril (terça-feira), as 
19:30 hs, a ser desenvolvido pelos petianos que realizaram o curso anteriormente. 
Terceira pauta, a definição de proposta de Jaqueta para o Grupo PET: A qual terá 
somente um bordado pequeno na parte da frente com os seguintes dados: “PET 
Engenharia Florestal UFSM – FW”, sendo que a arte será encaminhada via email 
para a empresa responsável pela confecção. Quarta pauta, relativa a articulação 
com o NDE, visando proposta para semana acadêmica. A proposta inicial 
compreende atividades como gincanas e demais atividades esportivas, artísticas e 
culturais, além das tradicionais palestras e minicursos (mas que envolvam todos 
professores do curso), e que seja utilizada a lista de freqüência para que cada 
professor(a) lance as faltas e presenças de sua disciplina (como se fosse aula 
normal). A proposta para esta semana acadêmica é de que seja concentrada em 
uma única semana. Quinta pauta se refere ao lançamento das horas de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão dos membros do Grupo PET, junto ao registro de 
atividades da UFSM. Sexta pauta refere-se a definição metodológica para 
estabelecer os autores que envolvam atividades coletivas do PET. Para tanto, 
ficou definido que será adotado os critérios de participação na atividade e 
longevidade no Grupo PET. Sétima pauta enfatizou a elaboração de artigos para 
eventos científicos, envolvendo as atividades de pesquisa desenvolvidas no 
âmbito do Grupo (tanto individuais como coletivas). Oitava pauta, retomar e 
oficializar o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão, ex: Projeto no 
município de Taquaruçu do Sul; Melhoramento, etc. Nova pauta, por sugestão do 
petiano Fernando, ficou estabelecido que nas reuniões entre os petianos será 
adotado lista de presença e que a cada reunião, um petiano será responsável por 
redigir relato para as reuniões semanais. Nada havendo mais a tratar deu-se por 
finalizada a reunião, onde lavou-se a presente ata. 


