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ATA DA 17ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos trinta 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. A primeira pauta a ser tratada, foi em relação ao novo 

regimento interno do grupo, o tutor informou que o grupo deverá cumprir com 

as novas normas estabelecidas pelo mesmo, assim, o tutor repassou sobre as 

faltas não justificadas dos integrantes do grupo referente a última palestra 

organizada pelo grupo. Não estavam presentes os Petianos Lucas, Giovana e 

Mirian, por motivos de viagem de estudos da disciplina de Extensão Rural. A 

Petiana Brenda, não pode se fazer presente no evento, por estar em aula com 

apresentação de trabalho da disciplina de Mudanças Climáticas e Créditos 

Ambientais. O Petiano Renato, que justificou-se informando que não possuía 

dinheiro para se fazer presente no evento, e a Petiana Larissa, que não 

apresentou uma justificativa ao grupo. A segunda pauta foi referente a Palestra 

da 1ª Prenda Estadual, Giovana Pertuzatti Rossato com o tema Balsas e 

Balseiros do Rio Uruguai: resgaste das contribuições historiográficas, 

econômicas e socioculturais para o norte e noroeste do RS, o tutor e alguns 

petianos que se fizeram presente na palestra  repassaram sobre a importância 

do tema, e lamentaram sobre a pouca procura da comunidade acadêmica, 

assim, o grupo concordou em ser feito uma análise de datas para os próximos 

eventos, para que não aconteça mais esse ocorrido.  A terceira pauta foi 

levantada pela petiana Giovana, a qual sugeriu que o regulamento interno seja 

modificado, na questão da participação dos petianos nos eventos organizados 



pelo grupo, no regimento fica entendido que todos devem se fazer presente em 

todos eventos, por fim o tutor juntamente ao grupo concordaram sobre a 

mudança, e ficou decidido que as organizações de eventos será por meio de 

grupos de 5 integrantes. A quarta pauta, foi sobre o curso do CAR, que 

ocorrerá nos dias 04/07 e 05/07/2016, para este evento o grupo foi dividido em 

5 petianos por noite para ajudar na organização. Sendo que na primeira noite, 

organizarão o curso os petianos:  Giovana, Mirian, Larissa, Aline e Djoney, e na 

segunda noite, os petianos: Franciel, Jéssica, Natália, Brenda, Giovana, Mirian 

e Larissa. Na quinta pauta o Tutor informou que foi convidado pelo sindicato 

para um almoço e que neste mesmo dia será realizado um diálogo sobre novas 

ideias de cursos, ainda nesta pauta o Tutor informou que o sindicato estará 

enviando os certificados do curso do CAR, realizado em 2014. Com a saída 

dos petianos do 9º semestre para a realização de estágio, poderá haver a 

possibilidade de novos petianos serem chamados para compor o grupo. Por 

fim, a petiana Brenda informou que as novas modificações no site já podem ser 

visualizadas e que foi estabelecido contato com a coordenação do curso para 

divulgação de eventos realizados pelo grupo PET. Não estava presente em 

reunião a petiana Édina. Nada havendo mais a tratar deu-se por finalizada a 

reunião, onde lavrou-se a presente ata. 

 


