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ATA DA 19ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, reuniram-se os 

integrantes do PET (Programa de Educação Tutorial) do curso de Engenharia 

Florestal, da Universidade Federal de Santa Maria campus de Frederico 

Westphalen, e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli, na sala 45 do 

Bloco de Apoio III do campus de Frederico Westphalen, para discutir assuntos 

de interesse ao grupo. Primeiramente, o tutor relatou que os petianos Aline C. 

Habitzreiter, Denise Gazzana, Djoney Procknow, Franciel E. Rex e Jéssica P. 

Croda estão desenvolvendo o estágio obrigatório para conclusão de curso até 

meados de dezembro. Seguindo, definiu-se que os acadêmicos Eduardo 

Reider e Guilherme Moura Farias, classificados como suplentes serão 

convocados para fazer parte do grupo, devido ao deslocamento de alguns 

petinos para estágio. Posteriormente, o tutor solicitou que na reunião a ser 

realizada, somente com os petianos, na terça-feira (23/08), debata-se a 

abertura do edital de seleção dos novos petinos para o final do segundo 

semestre de 2016. E também, discuta-se sobre o desenvolvimento e 

agrupamento das atividades e a denominação de tarefas básicas para cada 

petiano. Prosseguindo, o tutor informou que o grupo PET foi convidado para 

participar e colaborar na atividade em comemoração ao Dia da Árvore, a 

realizar-se no dia vinte e quatro de setembro de dois mil e dezesseis 

(24/08/2016), nas dependências do Supermercado Bertoletti. Nesta atividade, 

serão distribuídas 500 mudas de árvores de diferentes espécies para crianças, 

estas doadas pelo viveiro pertencente ao Departamento de Engenharia 

Florestal da UFSM, campus Frederico Westphalen. Deste modo, foi 

demandado pelo tutor que um grupo de petianos inicia-se a atividade de 

seleção e limpeza das mudas. Para dar início a esta, se disponibilizaram os 



petianos Brenda da Silva, Jéssica Rigo, Larissa V. Della Flora e Lucas S. F. 

dos Anjos, juntamente com o tutor Edison. Sendo que os demais petianos 

darão continuidade em uma próxima data. Em seguida, definiu-se que as 

reuniões do grupo para o segundo semestre de 2016, serão realizadas na 

terça-feira, somente os petianos e na quinta-feira, petianos e tutor. Também 

relatou-se que em um próximo Interpet, os novos petiados deverão participar. 

Por fim, o tutor comentou que até a presente data desta reunião, não havia 

entrado o custeio referente ao ano de 2016. Na presente reunião a petiana 

Mirian F. Scheuermann não pode estar presente, mas efetuou a justificativa da 

sua ausência. Nada havendo mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, 

onde lavrou-se a presente ata. 


