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ATA DA 14ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos nove dias do mês de junho 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, UFSM/CESNORS 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. Como primeira 

pauta, foi discutida a reestruturação sobre o regulamento interno do PET 

Engenharia Florestal de FW, onde foram acrescidos itens, que de acordo com 

o grupo, devem constar no regulamento. Desta forma, os petianos Denise e 

Djoney irão compilar os dados e na próxima quarta-feira (reunião entre 

petianos) o mesmo será lido novamente, depois de feitas as devidas correções. 

Neste mesmo momento, o tutor ressaltou a importância das prioridades e 

prazos que os petianos devem ter para com suas atividades, desta forma, 

algumas tarefas foram propostas para o bom andamento das mesmas. A 

petiana Giovana ficou encarregada de resolver as questões referentes aos 

DVDs de divulgação do curso de Engenharia Florestal, a petiana Mirian irá 

fazer uma revisão da biologia da libélula, questão esta referente ao artigo da 

crotalária.  As petianas Aline e Brenda estão tratando sobre datas e horários do 

curso do CAR. Os petianos Hendrick e Larissa estão responsáveis por colocar 

as sementes de espécies nativas que se encontram no viveiro para germinar. 

Os petianos Jéssica Rigo e Franciel ficaram responsáveis por ver de uma 

palestra para ser ministrada até o fim do semestre. Como última pauta, ficou 

marcado para o dia vinte de julho o segundo módulo do curso de Currículo 

Lattes, com o tutor Edison Cantarelli, o mesmo será ofertado preferencialmente 



para os acadêmicos do nono semestre de engenharia florestal. Nada havendo 

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


