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ATA DA 19ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos quatorze dias do mês de setembro 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 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. Como primeira pauta houve o repasse sobre o curso 

“Elaboração de Artigos Científicos”, que ocorreu nos dias onze e doze de 

setembro e contou com vinte e três participantes. O curso “Estrutura e 

Apresentação MDT” não foi realizado devido a um imprevisto que ocorreu com 

o ministrante, o mesmo foi remarcado para os dias vinte e cinco e vinte e seis 

de setembro. Como segunda pauta a petiana Brenda irá confirmar as possíveis 

datas para a realização do curso de Fruticultura, as datas previstas são dezoito 

e dezenove de outubro. Como terceira pauta foi relatado sobre as aulas de 

inglês que estão ocorrendo nas sextas-feiras e em algumas semanas na 

terças-feiras. Como quarta pauta a petiana Larissa apresentou o questionário 

sobre o trabalho “Importância da mulher no meio rural” no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Frederico Westphalen, o mesmo foi enviado para 

EMATER, no qual a petiana Édina conversou com a secretária responsável 

pelos trabalhos com as mulheres no meio rural, a mesma contribuiu para 

aperfeiçoamento do questionário sobre o trabalho. Foi decidido que as 

localidades para aplicação do questionário serão as Linhas Boa Esperança e 

Linha Faguense, as entrevistas ficaram marcadas para o dia trinta de 

setembro. Como quinta pauta o tutor fez o repasse sobre o custeio do ano de 

dois mil e dezessete. Não havendo nada mais a tratar deu-se por finalizada a 

reunião, onde lavrou-se a presente ata. 


