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ATA DA 13ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

No sexto dia do mês de julho 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 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. Como primeira pauta o tutor avisou que as petianas 

Brenda e Mirian devem verificar seu cadastro no Sigpet. Dando 

prosseguimento, a cidade de Frederico Westphalen confirmou que irá fazer as 

placas, inclusive manifestaram o interesse de identificar as outras praças da 

cidade. Como terceira pauta, foram definidos os dois petianos que irão para o 

Interpet do próximo sábado, dia oito de julho de dois mil e dezessete. Também 

foi repassado o que ocorreu na reunião realizada apenas com os petianos na 

última sexta feira, onde ficou decidido que os petianos Renato, Maitê e Brenda 

irão convidar o Prof. Dr. Oscar Agostin Torres Figueredo a participar da 

próxima reunirão para tratar da realização de um questionário pra um projeto 

de extensão do Grupo. Foi marcado o transplante para amanhã dia 07 de julho 

de dois mil e dezessete, também foi definido que no dia 21 de julho de dois mil 

e dezessete será realizada uma reunião para definir o cronograma das 

atividades a serem realizadas no segundo semestre de 2017. Por fim foram 

divididos grupos de trabalho para melhor organização do grupo em relação a 

atividade de pesquisa, os quais são: grupo 1-Eduardo, Jéssica, Mirian e 

Samantha; grupo 2- Brenda, Giovana, Maitê e Natália; grupo 3 - Edina, Larissa, 

Giovane e Renato; e grupo 4 - Cabrieli, Guilherme, Lucas e Vanusa. Não 

havendo mais nada a tratar, deu-se por finalizada a reunião, na qual lavrou-se 

a presente ata. 


