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ATA DA 2ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezoito, reuniram-se na sala 45 

de reuniões do Bloco de Apoio III, da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), campus de Frederico Westphalen, os membros do Grupo PET 

(Programa de Educação Tutorial) e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin 

Cantarelli, para discutir assuntos de interesse ao grupo. Como primeira pauta, 

o tutor trouxe para mostrar ao grupo a plaquinha de identificação de espécies, 

feita durante a atividade realizada no ano anterior, de Identificação de espécies 

na Praça Central de Frederico Westphalen, onde percebeu-se que o logo do 

grupo PET não havia sido colocado, e que será feito um novo adesivo com a 

identificação do grupo para complementar as placas. Também ficou decidido 

que os petianos irão participar da colocação das plaquinhas nas árvores da 

praça, em uma quarta-feira, às dezessete horas, com data a ser definida pela 

prefeitura. Como segunda pauta, o tutor solicitou que a petiana Jéssica lhe 

ajudasse a digitalizar os documentos necessários para a prestação de contas 

do ano de dois mil e dezessete. Como terceira pauta, ficou determinado que 

haverá um curso com o Prof. Willian Fernando de Borba sobre Introdução ao 

ArcGis, com oito horas de duração, onde o petiano Renato ficou responsável 

em buscar o local para realização do curso nas escolas Cardeal Roncalli e 

Sepé Tiarajú, com disponibilidade de salas para os dias três e quatro de abril. 

Outro curso que pretende-se realizar, é o curso de introdução a calculadora 

científica aos calouros do curso de Engenharia Florestal. Como última pauta, a 

petiana Larissa repassou aos demais os valores referentes a bandeira com o 

logo do PET, onde ficou acordado que a mesma faria a encomenda. Nada 

havendo mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, onde lavrou-se a 

presente ata. 

 


