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ATA DA 18ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

No dia trinta e um do mês de agosto de dois mil e dezessete, reuniram-se os 

integrantes do PET (Programa de Educação Tutorial) do curso de Engenharia 

Florestal, da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Frederico 

Westphalen e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli. O local da 

reunião foi a sala 45 do Bloco de Apoio III da UFSM Campus Frederico 

Westphalen, com o objetivo de discutir assuntos de interesse do grupo. Como 

primeira pauta, foram discutidos assuntos referentes aos cursos ofertados pelo 

PET Engenharia Florestal nas duas primeiras semanas do mês de setembro. 

Ficou decidido que todos os petianos, salvo justificativa, irão estar presentes no 

curso de estrutura e apresentação do MDT, com o ministrante e professor da 

UFSM-FW Willian Fernando Borba, nos dias 04 e 05 de setembro. Foi decidido 

que os inscritos neste curso receberão um e-mail para confirmação de suas 

presenças no curso. As pautas referentes ao curso que será realizado na 

semana do dia 10 de setembro, serão abordadas na próxima reunião. Como 

segunda pauta, foi dado encaminhamento para a atividade de extensão sobre o 

papel da mulher no meio rural, onde, o professor, da UFSM-FW, Dr. Oscar 

Augustín Torres Figueredo colaborou com o grupo para formulação de um 

questionário que será utilizado em entrevistas durante visitas as famílias na 

região de Frederico Westphalen/RS e Taquaruçu do Sul/RS. Também ficou 

decidido que os petianos se encarregarão de ir aos sindicatos dos 

trabalhadores rurais, nas cidades escolhidas, no decorrer das próximas 

semanas, para comunicar sobre as visitas que serão realizadas, assim como, 

realizar um levantamento da quantidade e dos endereço das famílias que, 

eventualmente, serão entrevistadas pelo grupo. Ainda em relação a essa 

atividade, ficou estipulado o dia dezesseis de setembro de dois mil e dezessete 



para a realização das visitas, assim como, a aplicação do questionário. A 

terceira pauta da reunião foi relacionada a atividade de pesquisa com o óleo 

essencial de citronela, onde, as atividades que foram realizadas após a última 

reunião, transplante das mudas, foram repassadas à todos integrantes do 

grupo e também ficou decidido que no decorrer desta semana e da próxima, 

será realizado o término do processo, para assim, dar andamento na pesquisa. 

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por finalizada a reunião, na qual 

lavrou-se a presente ata. 

 


