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ATA DA 10ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e quinze, 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, UFSM/CESNORS e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin 

Cantarelli, na sala 35 do Bloco de Apoio III do campus de Frederico 

Westphalen, para discutir assuntos de interesse ao grupo. Inicialmente ocorreu 

a apresentação das novas petianas, que por meio da última seleção foram 

integradas ao grupo: Brenda da Silva e Jéssica Rigo, ambas atualmente no 3º 

semestre do curso. Posteriormente foi abordado sobre a participação do grupo 

PET da Engenharia Florestal/FW no Interpet, esse que ocorrerá dia 23/05 em 

Palmeira das Missões/RS. Em seguida, o tutor solicitou aos petianos para que 

os mesmos estabeleçam metas em seus projetos dentro do PET e que as 

mesmas sejam apresentadas na próxima reunião do grupo. Ainda foi 

destacada a importância dos treinamentos (formação dos petianos) e após a 

replicação do conhecimento para os demais componentes e alunos em geral. 

Também foi levantada a confirmação dos cursos de NR e Poda e suas 

respectivas datas de realização, estes ministrados pelo SENAR. O tutor 

também destacou a realização do encontro dos Engenheiros Florestais em 

Frederico Westphalen, no dia 10 de Julho desse ano. Evento esse direcionado 

para as lideranças regionais, onde será destacada a importância do curso de 

Engenharia Florestal na nossa região e sua repercussão nestes nove anos. Por 

fim foi realizado um levantamento sobre assuntos e palestras ocorridos no 

Congresso e Feira Florestal de Nova Prata/RS. Nada mais havendo a tratar 

encerrou-se a presente ata. 

 


