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Aos vinte e oito 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. Primeiramente, os 
petianos que participaram do InterPET na UFSM, campus de Palmeira das 
Missões, cuja temática foi reforma política, efetuaram os repasses sobre o 
mesmo, enfatizando a importância e a necessidade de se trabalhar sobre o 
assunto tratado. Outro ponto tratado no encontro dos PET’s foi referente a 
institucionalização e ocorreu a criação de uma comissão na tentativa de 
conseguir algum recurso junto com a reitora para viabilizar a participação no 
ENAPET, tendo em vista que o custeio ainda não foi disponibilizado para os 
grupos PET’s. Tratou-se também, sempre uma página no meio eletrônico, com 
o intuito de melhorar a comunicação entre os PET’s  da instituição. No dia vinte 
e sete de junho, ocorrerá na UFSM campus sede, a realização de uma 
assembleia referente a institucionalização dos grupos PET’s, onde a 
participação de todos os petianos é de extrema importância. Destacou-se 
também, que cada petiano bolsista precisa apresentar trabalho na Jornada 
Acadêmica Integrada (JAI), que se realiza na UFSM, campus sede. Outro 
assunto tratado, foi a confecção de um livro pela Assessoria de Comunicação 
da universidade, sobre o histórico do grupo PET de Engenharia Florestal e os 
relatos e experiências sobre o mesmo, onde a petiana Priscila ficou 
responsável por essa atividade, mas contará com o auxilio de todos os 
petianos. O tutor comentou sobre os resultados da assembleia referente a 
greve dos servidores e professores, a qual realizou-se no campus de Palmeira 
das Missões e a votação encerrou-se com 189 votos contrários a greve e 54 
favoráveis, decidindo pela não realização da mesma e posteriormente, está 
prevista uma nova assembleia para o final do mês de julho. O tutor irá 
confirmar o SENAR a realização do curso sobre Erva Mate nos dias 16, 17 e 18 
de julho, tendo 22 vagas. Outro assunto tratado, foi a realização de palestras 
com os petianos egressos que estão realizando mestrado, para valorização do 
trabalho destes e aprendizado para os demais. Enfatizou-se também, a 
importância de traçarmos as referente as atividades propostas, para que assim 
consigamos efetuar a sua realização com o máximo de aproveitamento. O 
petiano Franciel informou que a acadêmica Franciele Alba a partir do dia 15 de 
julho está disponível para a realização do curso SISVAR. Foi decidido a 
realização de um cronograma para melhor organização das atividades. O 
responsável pelo monitoramento do site do grupo PET é o petiano Gian Carlos, 
devendo atualizar a página. As atas das reuniões de quinta-feira serão lidas 



nas reuniões de terça-feira, para possíveis correções. O tutor ficou 
encarregado de verificar com o CLAA referente ao permanecimento da bolsa 
PET para os acadêmicos que tem estágio supervisionado no segundo 
semestre deste ano. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. 
 


