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Reunião realizada no dia 14 de julho de 2014, às 17h, na sala 25, do grupo PET-Gestão 

Social, no Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais - DACS, da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA. Participaram da reunião a 

tutora Elisabete Siqueira e os petianos Ana Beatriz, Bia Gê, Diana, Leonardo, Pedro 

Arthur e Rosa. Na reunião ficou acordado que caso o professor Fábio Nobre não envie 

as correções da Cartilha de Finanças em tempo hábil para a impressão, os petianos 

deverão fazer essas correções conforme as anotações feitas por Benedito Ferreira 

durante as Oficinas de Capacitação. Ademais, os petianos que não estiveram presente 

nesta reunião deverão se reunir na quarta-feira (16/07/14), para desenvolver a 

metodologia das oficinas nos assentamentos e realizar a impressão das cartilhas. A 

tutora sugere que sejam inseridos métodos dinâmicos, como um teatro em formatos de 

comércio e outras atividades que se assemelhem a realidade dos assentados. Ainda, a 

tutora reforça que é importante entrar em contato com os participantes das oficinas, a 

fim de comunica-los o retorno neste final de semana. Caso os petianos achem 

necessário, a tutora pode tentar conseguir um transporte para ir aos assentamentos 

reforçar o retorno das oficinas. No que se refere ao II GESPET, faz-se necessário que 

todas as comissões enviem seus planos de trabalho para a comissão central, pois 

nenhuma equipe se manifestou ainda. Ademais, a Comissão de Divulgação, encabeçada 

pelo petiano Leonardo, deve providenciar o quanto antes a enquete para sugestões das 

datas do evento, a logo, e o tema. A petiana Ana Beatriz, que estava com amnésia de 

suas responsabilidades quanto à aquisição do ISSN, ressaltou que irá providenciar o 

mesmo. No que tange o trabalho da bibliometria, a tutora quer tudo pronto até o dia 9 de 

agosto. Concernente ao CINE ADM, o PET, em parceria com CAAD irá promover no 

próximo semestre o II CINE ADM, tendo como foco a discussão sobre Marketing com 

o filme Amor por Contrato. E por falar em Marketing, a próxima oficina de capacitação 

será de Marketing, e ex-petiana Karla ou o professor Judson Gurgel serão os 

facilitadores deste encontro que ainda não tem data prevista. Por fim, a tutora ressalta 

que todos os petianos devem publicar pelo menos um trabalho científico por ano, deste 

modo, a mesma orienta a submissão de artigos para os eventos que estão com submissão 

aberta, como a SEAA, ENGEMA, SOBER e CONVIBRA. Sem mais, a reunião 

terminou às 18h. 

 


