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ATA DA 20ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos vinte e cinco 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. Como primeira pauta, foi repassado ao grupo 

que os dois alunos que ficaram de suplentes Eduardo e Guilherme, foram 

chamados para participar das atividades do grupo PET Eng. Florestal, só 

esperando então o retorno do termo de compromisso enviado ao reitor para os 

mesmos iniciarem as atividades. Como segunda pauta foi repassado ao tutor 

que o grupo separou 400 mudas no viveiro, para a atividade que será realizada 

no dia 24 de setembro no mercado Bertoletti, onde o tutor pediu para separar e 

limpar mais 100 mudas para os mesmos fins, a petiana Jéssica ficou 

responsável pela compra de saquinhos para a transposição destas mudas, 

para que sejam entregues no dia. A terceira pauta da reunião foi os repasses 

da palestra que ocorrerá no dia 31 (trinta e um) de Agosto, que iniciará as 

15:30, na universidade, sala 12, bloco I, com o professor Guilherme Ceolin, 

com o nome: O profissional do Século XXI, onde será cobrado um valor de R$ 

5,00 dos participantes. A próxima pauta foi o repasse ao tutor, da divisão do 

grupo PET, em duas áreas sendo elas ensino e pesquisa composto pelos 

petianos Édina, Larissa, Lucas, Mirian e Renato, e o segundo grupo Extensão 

composto por Brenda, Jéssica, Giovana e Nathalia. Cada grupo ficou 

responsável de elaborar um cronograma com suas atividades, que será 

entregue na próxima reunião no dia primeiro de Setembro. Outra divisão, foi a 

de subatividades, atividades estás que envolve o grupo na elaboração das 



palestras e cursos, sendo Informativos petiana Giovana, Cartazes: Renato, 

Inscrições: Nathalia, mídias visuais: Brenda, Financeiro: Mirian e Larissa, Coofe 

Brake: Édina, Espaço físico e equipamentos: Lucas e Jéssica. Como quinta 

pauta, o grupo debateu sobre a organização de um workshop no primeiro 

semestre de 2017. Por último o tutor lembrou que no mês de Dezembro o 

grupo se reunira em um período para a elaboração do relatório de atividades 

de 2016, e o planejamento de 2017. Nada havendo mais a tratar deu-se por 

finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente ata. 

 

 


