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  Aos Diretores de Unidades Acadêmicas do Campus Capão do Leão

Assunto: Realização do XXII Encontro Regional dos Grupos PET Sul – SULPET no campus Capão do
Leão.

  

Senhores Diretores,

Coincidindo  com  as  festividades  de  50  anos  da  Universidade  Federal  de  Pelotas,  que  se
desenrolarão durante o ano de 2019, realizar-se-á no mês de maio de 2019 o XXII Encontro Regional dos Grupos
PET Sul – SULPET. Esse encontro de Grupos PET ocorre anualmente e reúne grupos de diferentes Instituições de
Ensino Superior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com a intenção de discutir temas importantes
para o desenvolvimento do Programa e da educação brasileira.

O SULPET ocorrerá de 1º a 4 de maio de 2019 e se desenvolverá no Campus Capão do Leão,
empregando todas as estruturas possíveis para atender as demandas de aproximadamente 700 participantes. Para
isso, as atividades acadêmicas serão suspensas nas unidades do Campus Capão do Leão entre o feriado de 1° de
maio e final de semana seguinte.

Esse evento está sendo organizado por uma comissão composta professores tutores e bolsistas de
grupos PET, apoiados pela Pró-Reitoria de Ensino e pelo Gabinete do Reitor.

Para  essa  intenção  encarecemos  especial  atenção  dos  diretores  e,  com  isso  seja  permitida  à
Comissão Organizadora e seus participantes, acesso a todas as estruturas físicas para que, observando, medindo,
analisando, possam elaborar um plano/projeto que será encaminhado à Administração da UFPel considerando
todas as possibilidade para atender as demandas de evento com essa conformação.

Atenciosamente,

Pedro Rodrigues Curi Hallal

Reitor

Documento assinado eletronicamente por PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL, Reitor, em 06/12/2018, às
10:40, 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�p://sei.ufpel.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0378623 e o código CRC C1D69207.

Referência: Processo nº 23110.058721/2018-02 SEI nº 0378623
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