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ATA DA 10ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

No dia trinta e um do mês de maio 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. Primeira ata da reunião referiu-se ao InterPET ocorrido 

no dia 27 de maio, no qual os Petianos Lucas e Renato fizeram-se presentes, 

os repasses desse evento foram o OlimPET que é um evento esportivo para 

reunir os grupos PET’s da UFSM, o qual ocorrerá no dia 10 de junho. Outro 

repasse referiu-se ao EnaPET, que acontecerá em Brasília e reunirá todos os 

grupos do Brasil, mas a preocupação é que os grupos da nossa instituição de 

ensino estão sem recurso financeiro para prestigiar esse evento. Ainda no 

InterPET, foi comentado que ocorrerá uma reunião com os candidatos à 

Reitores da UFSM com os grupos PET’s, a data será definida nos próximos 

dias. Em seguida, na presente reunião, foi relatado que o próximo InterPET 

acontecerá no dia 24 de junho na sede de Palmeira das Missões, com 

participação de todos os integrantes do PET Eng. Florestal. Terceira pauta 

referiu-se ao curso do programa Scketchup, realizado no dia 30 de maio que 

contou com 26 participantes. Em seguida, foi pautado que o Petiano Guilherme 

se responsabilizará em publicar no site do PET os eventos que já foram 

realizados, publicando notícias dos cursos e palestras. A Petiana Jéssica 

comentou em reunião para que o nosso grupo realize certificados via Web, com 

o modelo de certificados online, sendo assim, o participante terá acesso ao seu 

certificado mais facilmente. Ainda, foi pautado sobre o curso de calculadora, o 

qual já foi realizado em dois dias e que no primeiro dia do mês de junho terá 



continuação das 15:30 até 17:30 horas. Nada havendo mais a tratar, deu-se 

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

 

 

 


