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Aos nove dias do mês de julho 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 foi discutido que os 
autores do capítulo do livro serão somente os petianos que de fato estão 
empenhados na elaboração do mesmo e não mais todos os integrantes do 
grupo.  Em um segundo momento foram discutidos quais os equipamentos 
serão adquiridos com o recurso do ENAPET 2014, sendo ressaltado pelo tutor 
que despesas com viagens de ônibus também entram como capital, 
possibilitando que o recurso também possa ser utilizado para este fim. Foi 
decidido então que será visto para adquirir além do ônibus, cortinas, cadeiras 
estofadas e armário para a sala do PET. Na sequência foram tratados assuntos 
referentes ao evento do dia do Engenheiro Florestal, que se realizará no dia 
dez de julho de dois mil e quinze, nas dependências do auditório do Instituto 
Farroupilha. As inscrições estão sendo realizadas pelo site do PET até as vinte 
e uma horas deste mesmo dia, sendo que as pessoas que por ventura não se 
inscreverem pelo site poderão estar se inscrevendo na hora do evento. Neste 
dia será entregue aos participantes uma ficha de avaliação para que os 
mesmos respondam o que acharam da organização e desenvolvimento do 
evento, ao termino das atividades as fichas serão recolhidas e analisadas. As 
palestras abordarão os temas de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Inventário 
Florestal. Os petianos do sétimo semestre ficaram encarregados de organizar 
as atividades que antecedem o evento pela parte da manhã. Posteriormente 
comentou-se sobre os dados obtidos referentes aos egressos do curso de 
Engenharia Florestal, onde dos cento e setenta formandos, apenas 2,9% não 
estão atuando na área, os demais estão distribuídos como autônomos, 
mestrandos e doutorandos. Nada havendo mais a tratar, deu-se por finalizada 
a reunião, onde lavrou-se a presente ata. 


