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ATA DA 21ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

No primeiro dia do mês de setembro 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. De início, foi relatado o número de participantes da 

palestra realizada no dia trinta e um de agosto de dois mil e dezesseis, o 

assunto era para o profissional do século XXI. Segundo todos os “petianos” a 

palestra foi um sucesso, ocorreu alguns casos de alunos que estavam com 

problemas na inscrição, porém foram casos isolados. Em seguida foi 

apresentando o cronograma de atividades do grupo I que é composto pelos 

“petianos” Edina, Larissa, Lucas, Mirian e Renato em que foi elaborado uma 

série de pré-requisitos para elaboração de cursos e palestras, como custo 

benefício e o que é necessário para realização de algum evento. A realização 

do 2º modulo do curso Lattes, foi marcado para o início do mês de dezembro, 

devido alguns alunos estarem no estágio obrigatório. Posteriormente, tratou-se 

sobre as atividades que o grupo II irá realizar. A visita ao sindicato marcada 

para o dia dois de setembro de dois mil e dezesseis, para assim entrar em 

contato com as dez famílias de agricultores do programa Erva-mate APP. 

Também foi apresentado pelo grupo a atividade de identificação de espécies 

que serão realizados nas praças dos municípios de Frederico Westphalen, 

Vista alegre, Palmitinho e Taquaruçu do Sul. Por fim, o tutor comentou que o 

novo PPC foi aprovado. Nada havendo mais a tratar deu-se por finalizada a 

reunião, onde lavrou-se a presente ata. 

 


