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ATA DA 12° REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos dezenove 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. A primeira pauta dessa reunião foi à apresentação dos 

novos petianos, Renato Souza Santos, Edina Regina Dal Molin, Nathalia 

Wirdegrun Alves e Lucas Dos Anjos que a partir da data de hoje se tornam 

membros efetivos do grupo, nesse primeiro momento os mesmos se 

apresentaram e falaram sobre suas expectativas para essa nova etapa que se 

inicia, também os atuas petianos se apresentaram e ocorreu uma interação de 

boas vindas entre os petianos. Na sequencia o Tutor Edison Cantarelli desejou 

boas vindas a todos, ainda o mesmo em sua fala mencionou que o grupo Pet 

possui suas regras e as mesmas devem ser seguidas por todos, sua fala foi 

complementada com a leitura do Artigo 20 proposto pelo MEC que esta 

inserido dentro do Diário da União, ainda o tutor realizou a entrega de chaves 

para os novos petianos e comunicou aos mesmos sobre o planejamento e as 

atividades do grupo. A segunda pauta, o tutor comunicou sobre a tarefa de 

repicagem das mudas de crotalária, as mesmas devem ser repicadas por todo 

o grupo até a semana que vem dia (24/05/2016), ainda sobre a espécie, todos 

os membros devem realizar uma pesquisa sobre a espécie de crotalátia, 

libélula, elaborando uma metodologia para avaliação das espécies. A terceira 

pauta foi comunicado aos novos petianos a respeito dos eventos Enapet, 

Sulpet e Interpet, estes são promovidos pelos pets do Brasil , região sul, e pets 



de Santa Maria, onde  na medida do possível é realizado a participação do 

grupo. Nesse mesma linha o tutor comunicou a todos a participação do grupo 

no evento Sul Pet, que acontecerá em Porto Alegre nos dia 26 á 29 de maio, 

ficou combinado que os horários de saída será as 7:00 horas de quinta feira 

(26/05/2016) em frente a Catedral e o retorno será no sábado (28/05/2016) 

horário a definir. A terceira pauta a petiana Denise comunicou ao grupo que o 

trabalho enviado ao evento Sul Pet foi aprovado, nesse momento ficou decidido 

que alguns petianos realizarão a confecção do banner. A quinta pauta a 

petiana Larissa propôs um tema para uma palestra que será agendada com o 

professor Guilherme, ainda nesse mesmo foco, a petiana Brenda falou a 

respeito do curso CAR que será organizado pelo grupo e ofertado aos demais 

acadêmicos do curso. Em sexta pauta a petiana Giovana relatou ao grupo 

sobre o curso de Qgis organizado pelo grupo e ministrado na noite de ontem 

(18/05/2016), o mesmo teve 11 presentes e foi muito aceito e aproveitado pelos 

presentes, também a petiana Giovana ficou responsável em realizar a 

confecção do adesivo para os DVDs de divulgação do curso de Engenharia 

Florestal. A sétima pauta foi discutido a respeito do custeio Enapet 2014, onde 

o tutor ficou responsável em ver da disponibilidade do recurso para o grupo 

Pet. Nada havendo mais a tratar, deu-se por finalizada a reunião, onde lavrou-

se a presente ata.  

  


