
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA PET – GESTÃO SOCIAL 

Na data 18 de junho de 2014 na sala do PET –GESTÂO SOCIAL, localizada no Departamento de 

Agrotecnologia e Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Semiárido aconteceu a 

reunião do grupo acima citado, com a presença da tutora Elisabete e os petianos: Giancarlo, 

Bia Gê, Lidiane, Benedito, Leonardo, Camila, Isabela, Pedro Arthur, Ligia, Diana, Naína, Gleuma 

e Arrilton. 

Teve como pautas: 

Saída de Membros do PET: João Batista e o Natanael pediram desligamento do grupo PET.  

Oficinas: Ligia informa que no assentamento Paulo Freire teve 50 inscrições para as oficinas. 

As oficinas começarão no próximo sábado, 21 de junho. Para reformulação do calendário, 

Lidiane irá refazer inserindo os telefones de quais petianos irão para as oficinas e ficará 

pendente a oficina de Cooperativismo e Associativismo. OS petianos irão uma semana antes 

(12 e 13/07) do retorno para mobilizar novamente os moradores dos assentamentos. 

GESPET: As comissões da organização do GESPET devem se mobilizar para estruturar e montar 

o cronograma das atividades com o plano de programa.  A comissão de Inscrição e Financeiro 

irão articular o processo e consultas para melhores datas pro Evento. 

Comissão Central: Bete e Arrilton 

Comissão Científica: Benedito e Rosa 

Comissão de Patrocínio: Giancarlo, Bia Gê e Gleuma 

Divulgação: Camila, Leonardo e Isabela 

Programação: Arrilton e Ana Beatriz 

Infraestrutura e Alimentação: Lidiane, Naína e DIana 

Financeiro e Inscrições: Pedro Arthur e Ligia  

Cada grupo irá trazer no próximo encontro, 25 de junho, os planos de programa de cada 

comissão.  

Nos Planos, devem conter: 

Quais atividades? 

Quais os prazos? 

Quais os agentes envolvidos? 

Arraial do PET: 

Data: 28/06/2014 

Horário: 17 horas 



Cada participante levará uma comida e sua própria bebida. A lista deve ser definida pelo grupo 

facebook.  

Grupo de Estudos: Bete informa que será necessário voltar aos encontros dos grupos de 

estudos. É necessário definir temas e mobilizar os graduandos para participação. Ficou 

definido eu o tema será Gestão Social e a data de 24/07/2014. A tutora irá pesquisar algum 

texto na área para ser debatido. 

CineADM: Benedito irá falar com o Centro Acadêmico para averiguar a continuidade do 

projeto. 

Bibliometria: Os grupos devem se reorganizar para desenvolver as planilhas.  

 

A2 e B1: Leonardo, Pedro Arthur, Naína, Diana, Arrilton, Ligia, Rosa e Ana Beatriz. 

A1 e B2: Bia Gê, Giancarlo, Gleuma, Isabela, Benedito, Camila e Lidiane. 

 

Prazo: 02/07/2014 

Segunda Parte da Metodologia de Direitos Humanos: Leonardo e Pedro Arthur.  

  

 


