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Reunião do Programa de Educação Tutorial – PET/Gestão Social realizada no dia 

09/10/2014, às 17h na sala 25 do Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais – 

DACS, no âmbito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA. Estiveram 

presentes na reunião os seguintes petianos: Rosa, Lígia , Pedro Arthur, Naína, Camila, 

Ana Beatriz, Beatriz Gê, Lidiane Cândido, Giancarlo, Benedito, Arrilton, Gleuma e a 

tutora Elisabete Siqueira. Na reunião se decidiu que todos os petianos devem colaborar 

na organização da SEAA 2014. Em se tratando do EPOPET, os petianos também devem 

participar e, Benedito e Giancarlo irão ministra a Oficina sobre Plano de Negócios no 

evento neste sábado 11.10.14. Sobre a Oficina Cooperativismos, ela acontecerá no dia 

18/10 e os petianos Pedro, Bia e Gian irão revisar a cartilha e ministrar a oficina, a 

metodologia será planejada por todos no dia 13.10.14 às 17hs. Já em se tratando da 

logística dos assentados, Naína irá buscar os assentados de Área Branca e Camila os de 

Upanema. Camila e Lígia irão providenciar o lanche para os assentados. Elisabete irá 

mandar o convite para os chefes de Departamento e da PROGRAD para participarem do 

evento. Quanto a página do PET no site da UFERSA, Gian irá organizar tudo na terça 

feira, 14.10.14, deste modo, todos deverão enviar o material para Gian. Sobre o 

levantamento da Produção Acadêmica dos Alunos de ADM, Arrilton irá organizar. Para 

o III GESPET, o evento será divulgado na SEAA 2014, por isso, será necessário 

imprimir panfletos sobre o desenvolvimento da logo do GESPET, e Gian irá fazer o 

plano de patrocínio e passar para os demais petianos. Ainda, a mestranda Abigail irá 

ministrar a Oficina PREZI para todos os petianos. Por fim, em se tratando do grupo de 

estudos, na próxima reunião cada um deverá trazer uma proposta para o grupo de 

estudos. A reunião terminou as 18hs. 

 

 


