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ATA DA 10ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos cinco dias do mês de maio 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. O primeiro item discutido em reunião pelo grupo foi em 

relação ao interpet, que será realizado no próximo sábado (dia 14 de maio), 

onde o tutor se informou com o grupo como estava o andamento da 

organização, sendo informado então a ordem do evento, o almoço e os preços 

da degustação de vinho, a solicitação do técnico para manuseio do som no dia, 

e que os petianos da organização iram com a camisa do pet, sendo repassado 

para o tutor também que na próxima terça-feira será realizada uma reunião 

com o Pet de ciências Agrárias para tratar do mesmo. Em segunda pauta o 

tutor revisou como está o andamento das leituras dos regimentos internos dos 

pets, para posterior serem repassados ao grupo, o regimento que cada petiano 

escolheu. Como terceira pauta a petiana Aline Habitzreiter anunciou que a 

formanda Jaine Lanz aceitou o convite para ministrar o curso do CAR, seguido 

da petiana Brenda da Silva que comunicou que o coordenador do curso de 

Engenharia Florestal Edner Baumhardt gostaria de fazer uma parceria, e 

mencionou convidar a aluna de mestrado Danieli Arndt Erthal para ministrar o 

curso em conjunto com Jaine, podendo então o curso ser dividido entre 

práticas com Jaine e Legislação com Danieli, sendo então duas noites de 

curso. A quarta pauta o tutor comunicou que acha necessário fazer uma 

palestra ainda no semestre em questão, os petianos deram exemplo de uma 

palestra como a feita sobre viagem a antártica, que chamou um grande público 



na universidade. O próximo item foi a chegada de sementes de crotalária, onde 

a turma de silvicultura já realizou a quebra de dormência, e na próxima sexta-

feira (13/05) os petianos irão repicar as mudas no viveiro. Sendo discutido a 

eficiência da crotalária para fins de repelência, onde o grupo optou por usar 

algumas destas mudas para teste de valor científico. Nada havendo mais a 

tratar deu-se por finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente ata. 

 


