
 

ATA DA 19ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 
 
Aos vinte 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, o tutor do grupo repassou 
alguns informes: a) aquisição de um computador e nove cadeiras em virtude do 
auxílio do Grupo, na organização do ENAPET 2014; b) dos recursos do custeio 
2015, se solicitou orçamento para produção de vinte (20) relógios de madeira, 
os quais, são utilizados como ‘mimos’ para os palestrantes dos eventos dos 
ciclos de palestras e cursos do grupo; c) que nas próximas semanas será 
lançado edital para o ingresso de novos petianos. Na sequência, passou-se para 
as demais contribuições e considerações: o petiano Djoney informou o 
agendamento de um curso de RAD, a se realizar nos dias 17 e 18 de setembro 
de 2015, este curso terá trinta (30) vagas, sendo que as inscrições serão pelo 
site, em que os primeiros inscritos serão chamados para realizar o pagamento 
da taxa de inscrição, caso não a realizem no prazo solicitado, abre-se a 
possibilidade do pagamento pelos suplentes. O Grupo definiu que no horário da 
próxima reunião de terça-feira (dia 25 de agosto), será feito um mutirão com 
todos os integrantes, para reorganizar o mobiliário e o espaço físico da sala do 
PET. Posteriormente, o tutor do grupo, solicitou dos petianos, o planejamento e 
delineamento das atividades individuais e coletivas para o 2° semestre de 2015. 
As quais foram assim definidas: 1) Acompanhamento dos acadêmicos do núcleo 
básico, sob responsabilidade da petiana Aline, que pretende realizar enquete 
com os acadêmicos das disciplinas básicas, especialmente Física I, pra definir 
estratégias visando reduzir dificuldades constatadas pelos acadêmicos. 2) A re-
engenharia através do ensino integrado na formação universitária, sob 
responsabilidade do tutor e das petianas Jéssica e Giovana, visando integrar as 
diferentes disciplinas do curso, nos diferentes semestres e turmas. 3). Língua 
estrangeira, sob responsabilidade do petiano Fernando, visando aprimorar os 
conhecimentos, especialmente em língua inglesa, com encontros a cada duas 
(2) semanas, antes das reuniões de terça-feira, compreendendo vídeos e áudios 
com orientações, vocabulários e expressões aplicáveis, além de traduções de 
músicas de interesse dos petianos. 4) Cadastro Ambiental Rural (CAR), sob 
responsabilidade da petiana Jaine, que irá organizar e coordenar as atividades 
voltadas a realização de dez (10) CAR em propriedades no município de 
Taquaruçu do Sul. 5) Pesquisa direcionada, sob responsabilidade dos petianos 
em estágio obrigatório, que se licenciaram de suas respectivas atividades, em 
que deverão no retorno dos estágios, copilar e organizar as atividades 
desenvolvidas individualmente pelos demais integrantes do grupo PET, para 



elaboração do relatório 2015. 6) Melhoramento Florestal, sob responsabilidade 
da petiana Jéssica Rigo visando a continuidade do experimento de antecipação 
da frutificação da Araucaria angustifolia. 7) Oficinas de Ensino, sob 
responsabilidade da petiana Giovana, visando visitar escolas técnicas e 
disponibilizar informações e o roteiro de como ingressar no curso de Engenharia 
Florestal da UFSM, no campus Frederico Westphalen, RS. 8) Oficinas de 
Software, sob responsabilidade dos petianos Franciel e Mirian, em que se 
propõem o seguinte roteiro de cursos para o segundo semestre do ano letivo: 
um curso que a Professora Drª Rosane do curso de Sistemas da Informação irá 
oferecer sobre Plataformas para artigos científicos e tcc, e cursos de Spring, 
ArcGIS e de SketChup. 9) Ciclo de cursos e palestras, sob responsabilidade da 
petiana Denise, em que se propõem o seguinte roteiro de palestras para o 
segundo semestre do ano letivo: curso de Erva-mate, RAD e ART. Nada mais 
havendo a tratar encerrou-se a presente ata. 


