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ATA DA 14ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

No décimo segundo 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, tivemos como convidado 

o Prof. Dr. Oscar Agostin Torres Figueredo, que aceitou o convite pra contribuir 

na formulação de um questionário pra aplicação em um projeto de extensão do 

grupo PET juntamente com as propriedades rurais da região, onde foram 

discutidas possibilidades de perguntas, as quais se deverão ter no máximo 20, 

onde ficou combinado que o questionário deverá ser feito até o início do mês 

de agosto. Dando seguimento, os petianos Edurado e Samantha relataram os 

assuntos tratados no Interpet do último sábado, onde foi sugerido que os 

próximos Interpets sejam realisados bimensal, ao invés de mensalmente, 

também foi tratado sobre a possível reformulação dos mesmos para que se 

tenham mais atividades e pautas, também foi ressaltado que vários tutores 

estão com dificuldades nas prestações de contas, dentre outros assuntos. 

Como terceira pauta, o tutor comentou que a cidade de Nova Tiradentes 

procurou o grupo pra realizar a identificação das espécies na Praça central da 

mesma. Ainda, foi relatado que na última sexta - feira seis petianos começaram 

o transplante de citronela e que os demais que não foram deverão marcar outra 

data para terminar o transplante. Como pauta seguinte tratou-se sobre iniciar 

uma inclusão dos relatos dos petianos egressos no site. E para finalizar o 

petiano egresso Djoney Procknow relatou sobre a importância da participação 



no grupo PET na sequência da vida acadêmica e pessoal. Não havendo mais 

nada a tratar, deu-se por finalizada a reunião, na qual lavrou-se a presente ata. 

 


