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ATA DA 12ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

No dia vinte e oito do mês de junho de dois mil e dezessete, reuniram-se os 

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

Florestal, da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Frederico 

Westphalen e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli. O local da 

reunião foi a sala 45 do Bloco de Apoio III da UFSM Campus Frederico 

Westphalen, com o objetivo de discutir assuntos de interesse do grupo. Como 

repasses iniciais sobre as faltas, os petianos Lucas e Vanusa justificaram a sua 

falta. Como primeira pauta, foi se aberto a palavra para os relatos do InterPet. 

O evento ocorreu na UFSM Campus Palmeira das Missões, no dia vinte e 

quatro de junho de dois mil e dezessete, onde o nosso grupo contribuiu na 

organização do evento. Na parte dos relatos, foi aberto a palavra para todos os 

petianos, que se fizeram presente no evento, onde cada um comentou e fez 

suas considerações, sobre cada espaço do evento. Nesse momento, o Tutor 

professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli, justificou a sua falta. Outro ponto, 

ainda sobre o InterPet, foi sobre os comentários positivos referentes a palestra 

de abertura do evento, ministrada pela professora Dr. Carla Cristina 

Bauermann Brasil, isso levou ao grupo, a se pensar na possibilidade, de 

convidar a palestrante, a contribuir com seus conhecimentos, em uma palestra, 

na nossa cidade, porém esse assunto será melhor discutido nas próximas 

reuniões. Como segunda pauta, foi discutido sobre o problema que ocorreu 

com os termos de compromissos dos bolsistas, onde não era possível a 

atualização dos mesmos na plataforma Sigpet. Com isso, o Tutor entrará em 

contato com o MEC, em busca de uma solução e nas próximas reuniões, será 

comentado uma possível solução para o problema. Como terceira pauta, foi 

discutindo sobre a prestação de contas, onde o Tutor fez um breve relato sobre 



as novas políticas do MEC e sobre a revisão que foi feita do ano de dois mil e 

treze. Como quarta pauta, ficou decidido que ocorrerá uma reunião 

extraordinária, no dia trinta do mês de junho de dois mil e dezessete, as 12:30, 

na sala do PET, para discutir os assuntos internos. Como quinta pauta, foi feito 

um breve relato sobre o curso da calculadora, que ocorreu no primeiro 

semestre, onde houve a sugestão do grupo, a oferta para outros modelos de 

calculadora. Também foi comentado sobre a pesquisa que o grupo está 

realizando, onde foi feito relatado o andamento da mesma. E por fim, foi 

comentado sobre a possibilidade do grupo, participar da divulgação do curso 

nas demais cidades, onde ficou em aberto e será decidido nas próximas 

reuniões. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por finalizada a reunião, na 

qual lavrou-se a presente ata. 

 


