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Aos vinte quatro dias do mês de junho 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. No primeiro momento foram 
repassados os seis petianos, Franciel, Gian, Jéssica, Jéssica, Brenda e Djoney 
que juntamente com o tutor se deslocarão para Santa Maria para Assembleia 
dos grupos PETs da UFSM que acontecerá no dia vinte e seis deste mesmo ano, 
nessa assembleia será discutido algumas pautas referentes Regimento interno 
dos PETs. No segundo momento foram repassados sobre o curso de software 
em Estatística que ocorreu no dia dezenove de junho de dois mil e quinze, onde 
todos os presentes do curso evidenciaram pontos positivos do curso e os demais 
cursos realizados pelo PET. Nesse mesmo momento foi debatida a falta de 
alguns inscritos no curso onde foi levantada a questão de fazer uma lista de 
inscritos que não participam de algum curso para ficaram como suplentes em 
outros cursos realizados pelo grupo. Na sequencia o petiano Franciel repassou 
ao grupo que no próximo semestre já estão programados dois cursos de 
softwares sobre Spring e formatação de trabalhos e TCC. Também nesse 
momento em fala do tutor do grupo, o mesmo evidenciou a confirmação do curso 
de Erva-mate, que nos próximos dias serão abertas as inscrições. Ainda sobre 
a responsabilidade do tutor foi acordado que será realizado o repasse por e-mail 
de todos os integrantes o projeto de criação do PET Engenharia Florestal da 
UFSM campus de Frederico Westphalen. Nada havendo mais a tratar, deu-se 
por finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente ata.  
 
 


