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ATA DA 18ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos sete dias do mês de julho 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. De início, definiu-se entre o grupo que esta seria a 

última reunião presencial do primeiro semestre de dois mil e dezesseis e que 

durante o recesso de férias atividades à distância serão encaminhadas por e-

mail para os petianos. Em seguida, pautou-se sobre o curso do CAR promovido 

pelo grupo e ministrado pelas engenheiras florestais Daniele Earth e Jaine 

Lanz, ocorrido nos dias quatro e cinco de julho às dezenove horas e trinta 

minutos em ambos os dias, onde quatorze inscritos fizeram-se presentes. Na 

terceira pauta, referente ao recurso excedente do XIX ENAPET de dois mil e 

quatorze, o tutor nos informou que o interlocutor do Programa buscará 

informações sobre como está o andamento desse assunto. Posteriormente, 

tratou-se sobre os artigos enviados à Jornada Acadêmica Integrada (JAI), onde 

a petiana Brenda relatou que o artigo referente as atividades realizadas na 

APAE de Palmitinho, já foi modificado de acordo com correções indicadas pela 

comissão avaliadora do evento, já sobre o outro artigo referente a crotalária, a 

apresentação do mesmo ficará a cargo do ex petiano Hendrick, o qual é 

encarregado de verificar se há necessidade de correções. Como último 

repasse, o tutor nos informou que os certificados do curso do CAR realizado 

pelo grupo através do Senar, ficaram prontos e serão encaminhados ao 

sindicato para serem retirados. Por fim, a petiana Jéssica Croda relatou ao 

grupo sobre como foi sua experiência da mobilidade acadêmica na UFRURAL 



do Rio de Janeiro, onde fez parte do PET Floresta no curso de Engenharia 

Florestal de lá durante o primeiro semestre do ano. Nada havendo mais a tratar 

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

 


