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ATA DA 15ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos dezesseis 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, 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. Primeiramente o professor Igor do departamento de 

Sistemas de Informação convidou o grupo para participar do II Workshop que 

acontecerá nas dependências do campus nos dias 28 e 29 de junho. Como 

primeira pauta a ser tratada, discutiu-se o regulamento intero do grupo, onde por 

sua vez o mesmo foi aprovado com todos os petianos presentes na reunião 

ordinária. Como segundo pauta, o tutor repassou informações sobre uma 

assembléia que ocorreu em Brasília referente ao Programa de Educação Tutorial 

pela parte desta mesma manhã, onde por sua vez, no Brasil há 842 grupos 

vigentes atualmente, onde destes, 196 grupos PET’s estão situados no estado 

do Rio Grande de Sul e destes, 173 (aproximadamente 80%) são de instituições 

federais. Nesta assembléia o governo federal garantiu uma parte do custeio 

anual e também repassou que as bolsas serão mantidas mensalmente e que 

não será extinguido o programa. Outro relato importante da mesma, o ministério 

da educação não abriu aceitou que os tutores após 6 anos, continuassem no 

PET sem passar por um edital de nova seleção de tutor. Na terceira pauta na 

reunião, ficou estabelecido que os formandos terão uma reunião com os novos 

petianos para definir em quais as atividades os mesmos serão inseridos. A 

petiana Jéssica Rigo comentou que sobre uma provável palestra com uma 

professora da URI, com o tema de patente vegetal. O petiano Franciel também 

fez a mesma abordagem, colocando ao grupo uma provável palestra com a 



Professora Aline Ferrão com o tema energia sustentável. O tutor relatou sobre 

uma palestra sobre a história  dos balseiros na região de Frederico 

Westphalen/RS, ministrada pela 1º Prenda da estadual ainda neste semestre. A 

petiana Larissa abordou o assunto sobre os tratamentos das 5 espécies de 

sementes nativas da região do Pará, onde as mesmas foram colocadas para 

germinar no viveiro. A petiana Mirian comentou sobre o refenrial bibliográfico da 

espécie Crotalária, onde foi discutido as mesmas perante o grupo. A petiana 

Aline destacou que o curso do CAR ocorrerá nos dias 04 e 05 de julho a partir 

das 19:30 horas, sendo ministrado pelas engenheiras florestais Daniele Earth e 

Jaine Lanz, com vagas para 15 acadêmicos mais integrantes do PET, sendo 

cobrado um valor de R$ 20,00 e já ter cursado a disciplina de Política e 

Legislação Ambiental. A petiana Giovana relatou ao grupo sobre as etiquetas 

para os DVD’s, onde por sua vez ficou estabelecido que o tutor ficou responsável 

de organizar os mesmos na gráfica Ultravisual. Por fim ficou estabelecido que irá 

ser feito 2 resumos para o workshop, sendo o petiano Djoney responsável pelo 

o artigo dos egressos e a petiana Denise responsável pelo artigo dos doutores 

da cidade de Frederico Westphalen/RS. Nada mais havendo a tratar encerrou-

se a presente ata. 

 


