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ATA DA 22° REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 
 
Aos dez dias do mês de setembro 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 informou que foi convocado um encontro com o reitor e todos os tutores 
dos grupos PET da UFSM em Santa Maria, sexta-feira (11/09), para explanar 
sobre o custeio referente ao ano de 2015, mas em virtude da seleção de novos 
petianos ser no mesmo dia, não pode comparecer à reunião. Após foi abordado 
em reunião pelo tutor que das três vagas dispostas no edital para ingresso no 
Grupo PET, houve a inscrição de dois acadêmicos. Referente a banca 
avaliadora composta pelos professor: Prof. Dr. Edison Bisognin Cantarelli, Prof. 
Dra. Celina Ceolin e Prof. Dr. Rômulo Trevisan. Posteriormente, o tutor 
comentou que o prazo final de envio do capítulo do livro organizado pela 
Acessória de Comunicação referente ao histórico do grupo PET de Engenharia 
Florestal e os relatos e experiências é dia 15/09. Também solicitou que alguns 
petianos se disponibiliza-se para revisão textual e ortográfica, assim 
responsabilizando os petianos Denise e Fernando. Em seguida, foi comunicado 
pelo tutor as possibilidades e disponibilidade de locais de realocação da sala 
do grupo PET relatadas na Reunião do Colegiado Departamental. A próxima 
pauta a ser discutida, foi em relação a vinda da comissão do CLAA em meados 
de outubro para realizar a avaliação do grupo PET. Após foi exposto pelo 
petiano Franciel que o professor Nilton César Mantovani tem interesse de 
realizar um curso de bonsai por intermédio do grupo PET. Portanto, os petianos 
Denise e Franciel se disponibilizaram a intermediar comunicação com o 
professor e desenvolvimento do curso.  Sequencialmente, o petiano Djoney 
mencionou sobre a divulgação do curso de RAD nas páginas do grupo PET na 
internet e o início das inscrições no site do mesmo. Em seguida, relatou-se 
sobre agrado e aproveitamento dos acadêmicos que participaram do curso 
referente a calculadora científica: “Comandos Básicos para a Engenharia 
Florestal”, ressaltou-se também que haverá continuação do mesmo, enfatizado 
comandos básicos para regressão. Nada havendo mais a tratar deu-se por 
finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente ata. 


