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OFÍCIO Nº 17/2020/CLAA-PET/UNIPAMPA

Bagé, 01 de junho de 2020.

 

Aos Tutores(as) do Programa de Educação Tutorial na Unipampa

 

Assunto: Acompanhamento e Registro das Atividades dos Grupos PET.

 

Prezados(as) Tutores(as), 

 

Ao cumprimentá-los(as), conforme combinado em reunião realizada em PROGRAD, CLAA-PET
e tutores(as), no dia 20 de maio de 2020, encaminhamos o  modelo de  planilha para acompanhamento e
registro das a�vidades dos grupos PET (0303494).

Orientações: 
                          - Cada Pe�ano (inclusive o tutor) deverá ter uma aba na respec�va planilha que deverá ser
salva no google drive do e-mai do grupo PET 
                          - O nome da planilha deverá conter o nome do grupo PET a que se refere 
                          - A planilha deverá ser compar�lhada com o e-mail do CLAA-PET (claa-pet@unipampa.edu.br)

 

A u�lização da planilha passa a ser obrigatória a par�r do mês de junho de 2020, mas
recomenda-se que a planilha também seja preenchida com os meses de março, abril e maio.

Permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas ou dificuldades.

 

Atenciosamente,

 

Bruno Mar�nato
Representante PROGRAD / CLAA-PET

 

Jôse Storniolo Brasil
Interlocutora PET / Presidente do CLAA-PET



 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MARTINATO DE BARROS, Representante PROGRAD /
CLAA-PET, em 01/06/2020, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE STORNIOLO NUNES BRASIL, Interlocutora PET /
Presidente Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET, em 01/06/2020, às 14:44,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0303487 e o
código CRC A6F9F25E.

Referência: Processo nº 23100.007863/2020-37 SEI nº 0303487
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