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Aos onze dias do mês de junho de dois mil e quinze, reuniram-se na sala 35 de 
reuniões do Bloco de Apoio III, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
campus de Frederico Westphalen, os membros do Grupo PET (Programa de 
Educação Tutorial) e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli, para 
discutir assuntos de interesse ao grupo. Primeiramente, foi comentado sobre a 
assembleia que acontecerá no dia 27 de junho e também do ENAPET 2015 que 
será realizado na cidade de Belém do Pará, onde o nosso grupo Pet propõe uma 
pauta para o mesmo, de que disciplinas onde se tem mais de 70% de reprovação 
não sejam avaliadas para exclusão de algum membro do grupo. Posteriormente, 
foi discutido sobre a reunião do colegiado, algumas situações internas referentes 
ao curso de Engenharia Florestal que estavam acontecendo até então. Próxima 
pauta da reunião referiu-se ao curso de erva-mate que será realizado nos dias 
16,17 e 18 pelo Engenheiro Florestal Roberto Ferron, ofertado pelo SENAR. Foi 
pautado ainda, que os novos petianos e outros membros que ainda não estão 
cadastrados no e-mail do Pet, sejam devidamente cadastrados para receberem 
as informações do grupo. A próxima pauta, referiu-se à palestra do dia 11-06 sob 
título “Uma breve viagem à Antártica, o continente quase intocado” com a 
palestrante Patrícia Jungbuth, que teve 80 pessoas inscritas. Por fim, a última 
pauta, referiu-se ao curso de estatística (software) que será realizado no dia 19-
06, nos períodos da manhã e tarde, ministrado pela acadêmica Franciele Alba, 
as inscrições serão realizadas pela internet. Nada havendo mais a tratar, deu-se 
por finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente ata.   
 


