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Aos onze dias do mês de agosto 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. Primeiramente por 
se tratar da primeira reunião do segundo semestre letivo realizada pelo grupo, 
o tutor do grupo comentou sobre os horários das futuras reuniões semanais, 
para o grupo, não houve necessidade de mudanças nos horários das reuniões, 
mantendo assim as reuniões nas terças apenas os petianos e nas quintas, 
juntamente com o tutor. Posteriormente o tutor comentou sobre o número de 
petianos ativos no grupo, contando aqueles que estão em período de estágio e 
que desenvolverão atividades a distância, nesse sentido o tutor ressaltou a 
necessidade de ser aberto um novo edital para entrada de novos petianos, 
assim, provavelmente serão abertas três vagas para o quarto semestre do 
curso de Engenharia Florestal, com entrada em bolsistas não remunerados, 
desta forma ficando em aberto esse assunto para próxima reunião para findar o 
mesmo sobre o número de vagas. Após o tutor comentou sobre custeio, que a 
princípio o mesmo está disponível, porém o tutor ficou de verificar se isso 
procede. A próxima pauta foi sobre o curso de erva-mate que o mesmo está 
marcado para ser realizado nos dias 22 a 24 de outubro de 2015, este curso é 
uma parceria com o SENAR, que irá mandar um representante para ministrar o 
curso. O tutor também salientou que os petianos façam um cronograma de 
suas atividades, colocando metas a serem cumpridas, para o desenvolvimento 
das atividades. O petiano Djoney também informou ao grupo que entrou em 
contanto com um integrante do NEPRADE da UFSM, para a realização de um 
curso prático de RAD, o qual terá uma carga horária total de 32 horas, ainda o 
petiano ressaltou algumas necessidades para realização do curso, como 
materiais, hospedagem e alimentação do ministrante, o grupo achou viável a 
realização do curso, e ajudará na organização do mesmo.  Por fim da reunião 
relatou-se em refazer novamente a atividade de divulgação do curso de 
Engenharia Florestal nas escolas da região, bem como nas escolas das 
cidades dos integrantes do grupo, no qual o tutor salientou sobre a confecção 
do DVD sobre a o curso de Engenharia Florestal, o qual pode ser uma 
estratégia para haver maior interesse dos alunos que possivelmente irão 
assistir, e assim, entendendo melhor sobre a profissão e áreas de atuação 
desse profissional. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente ata. 
 


