
Com início às dezessete horas, no Prédio do DCAT na UFERSA – Campus Mossoró, deu-se início a 

reunião ordinária do PET - Gestão Social. Contou com a presença da tutora Elisabete e os petianos e 

voluntários: Benedito Ferreira, Gleice Maia, Gleuma, Ana Beatriz, Naina, André, Arrilton, 

Kleginaldo, Rosa, Giancarlo.  

 

Obs.: Leonardo está com calculo renal. 

Após os 15 minutos de tolerância: Gustavo, Pedro Artur 

 

 GESPET: 

- Montagem das pastas: André, Kleginaldo, Gleice, Ferreira e Gleuma. 

- Apresentações culturais: Arrilton irá confirmar com o sanfoneiro. Rosa irá falar com seu 

irmão para verificar a disponibilidade. 

- Coffee Break: A Marilan irá mandar duas pessoas para servir o coffee break. Ao final, 

todos devem ir ajudar. 

- Anais: Tudo sob controle. Arrilton e Rosa. 

- Certificados: Os certificados dos debatedores devem ser entregues na sala. Fazer os 

certificados dos palestrantes e dos apresentadores dos apresentadores dos trabalhos.  

- Inscrições: Tá quase chegando na meta, quem não cumprir, terá as devidas punições. 

- Site do PET: Giancarlo irá se reunir com o Franklyn para atualizar o site. 

- Workshop: Renata Pifer (IFRN) irá ministrar workshop sobre Gestão Ambiental na data 

15/05/2015. Giancarlo irá ficar responsável. 

- Mesa de Abertura: Benedito irá representar os petianos. 

 Assentamentos: Ana Beatriz irá no dia 12/05/2015 reservar o carro para a viagem de 

pesquisa na data 24/05/2015. 

 Tutoria: Todos os petianos devem enviar as listas de tutorandos até quinta-feira, caso 

contrario Giancarlo irá comunicar a Tutora e a mesma irá chamar atenção.  

 Projetos de Pesquisa: Cada petiano deverá entrar em um projeto de pesquisa. Segue 

projetos: 

 Fundação de apoio a pesquisa - FORMAS DE COOPERAÇÃO NOS ARRANJOS ORGANIZACIONAIS 
VINCULADOS AO AGRONEGÓCIO NO MATO GROSSO DO SUL 

 CNPq - Formas culturais de gestão na experiência da agricultura familiar 

 CNPq - Análise da Cooperação nos Arranjos Organizacionais do Agronegócio em Três Estados Brasilei-
ros 

 Samara - Percepção da responsabilidade social nos egressos do curso de administração 

 Arriton - responsabilidade social na fruticultura 

 Ferdinanda - percepção da responsabilidade social no serviço social 



 Lucas - participação popular nos conselhos populares ambientais 

 Sarah - responsabilidade social nos projetos de extensão 

 Abigail - a aplicação do modelo VRIO na ACREVI 

 

 


