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ATA DA 20° REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos vinte e sete 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, 

ocorreu a substituição de bolsa, uma vez que a bolsa da petiana Pricila passou 

a partir da data de hoje, para a petiana Mirian, em virtude da petiana Pricila 

estar em estágio obrigatório de conclusão de curso e este ser remunerado. O 

edital para entrada de novos petianos foi publicado no site do grupo PET 

Florestal, cujo período de inscrição será de 31/08 á 04/09 e a seleção Marcada 

para o dia 11/09, tendo três vagas destinadas para o quarto semestre de 

Engenharia Florestal. A banca será composta pelo tutor, a professora Hilda 

Hildebrand e o professor Rômulo Trevisan conforme aprovado na 88° Reunião 

do Colegiado Departamental. A primeira parcela do custeio a previsão é de 

entrada para o mês de setembro, no valor de R$ 4.800,00 e o restante a 

entrada até o final do ano. O tutor informou que os certificados do CAR 

(Cadastro Ambiental Rural) realizados pelo SENAR estão prontos. O petiano 

Djoney informou que já foi escolhida a área nas proximidades do Viveiro 

Florestal, para a realização do curso de Recuperação de Áreas Degradadas 

(RAD) nos dias 17 e 18 de setembro. No dia 03/09 irá ser realizado o curso de 

Calculadora Básico, ministrado pela acadêmica do oitavo semestre de 

Engenharia Florestal, Luana Tabaldi. A petiana Aline informou que está sendo 

elaborado um projeto em conjunto com a professora Celina Ceolin responsável 

pela disciplina de Física, para auxiliar os acadêmicos na mesma como oficinas 

de ensino. O tutor informou que esta organizando o projeto de Reengenharia, 



para termos o aproveitamento multidisciplinar com a escola-floresta. Nada mais 

havendo a tratar, encerrou-se a reunião. 

  


