
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA PET – GESTÃO SOCIAL 

Na data 27 de maio de 2015 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: Rosa, 

Kleginaldo, Gleuma, Benedito, Ana Beatriz, Giancarlo, Gustavo, André, Naina, Gleice e Pedro 

Arthur. 

Após os 15 minutos de tolerância: 

Bia Gê e Arrilton. 

ASSENTAMENTOS: 

Todos os petianos devem entregar as tabulações da avaliação das oficinas e Benedito deverá 

fazer a tabulação dos questionários de produção. 

GRUPO DE ESTUDOS: 

O grupo deve se reunir na terça feira e definir uma metodologia de trabalho e o texto e 

informar na quarta-feira sobre o calendário. 

PETROBRÁS: 

Terça, 02, a tutora irá se reunir com o responsável pelo trabalho para definir o escopo da 

pesquisa.  

EMPET E EPOPET: 

EMPET: O grupo irá enviar apenas um trabalho e os petianos que irão participar do evento: 

 

Benedito,  

Gleuma 

Bia Gê, 

Gustavo, 

Bete, 

Ana Beatriz,  

Kleginaldo, 

Leonardo. 

TURORIA: 

Verificar com os grupos se aulas acontecerão normalmente, se o calendário for suspenso, deve 

ser suspenso, também. 

REUNIÃO: 

As reuniões e grupos de estudos serão mudados para às quartas-feiras das 16 às 18h durante a 

greve. 

 



PROEXT: 

Os novatos irão participar da capacitação de Financeiro que será ministrada por Lidiane. 

Data 13/06/2015 e 20/06/2015 Giancarlo no assentamento Cabelo de Nego em Gestão 

Ambiental. 

Data 13/06/2015 e 20/06/2015 Gleuma no assentamento Quixaba em Gestão Financeiro. 

SEAA: 

Haverá reunião do CAAD na sexta e na próxima quarta, 02, eles devem estar na reunião do 

PET. 

VISITA MEC  

Giancarlo irá atualizar o site junto com o Franklin. 

Pedro Arthur irá separar a lista dos alunos e ex-alunos do  Administração para atualizar a 

produção. 

GESPET: 

É necessário recolher os portas banners que foram usados no GESPET. Bia Gê irá recolher. 

O dinheiro arrecadado será distribuído R$100,00 para cada petiano para uso de fins 

acadêmicos. 

As inscrições do EMPET serão custeadas pelo PET. 

As inscrições do EPOPET serão custeadas pela cota de cada petiano. 

SÃO JOÃO DO PET: 

Data: 14/06/2015 

 


