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ATA DA 22ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

No oitavo dia do mês de setembro de dois mil e dezesseis, 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. Primeiramente, a partir dessa data o grupo PET conta 

com dois novos integrantes, Guilherme Farias e Eduardo Rieder que já 

possuem o termo de compromisso e participarão das reuniões semanais. A 

Petiana Nathalia Wiedergrun Alves não se fez presente na reunião, mas 

apresentou justificativa. Em seguida, foi pautado que os saquinhos plásticos 

para colocar as mudas à serem entregues no mercado Bertoletti, já estão 

disponíveis. Para isso, os Petianos deverão limpar as mudas restantes que 

estão no viveiro da universidade para posteriormente, serem colocadas nos 

saquinhos plásticos. Próxima pauta da reunião, foi realizar uma escala para 

entregar as mudas, em que pela manhã, nos horários das 9 às 11 horas os 

Petianos Mirian, Brenda, Giovana e Eduardo se farão presentes, e no período à 

tarde das 11 às 13 horas se farão presentes a Larissa, Édina e Guilherme, das 

13 às 15 horas o Renato, Lucas e Jéssica e das 15 às 17 horas Nathalia, Édina 

e Larissa. Posteriormente, foi pautado que o curso de RAD (Recuperação de 

Áreas Degradadas) será realizado no final de outubro, para a primeira semana 

após a JAI, e terá de pré-requisito que os alunos tenham cursado a disciplina 

de RAD. Em seguida, a Petiana Brenda irá ao sindicato de Taquaruçu do Sul 

para solicitar o número de telefone dos cinco produtores da cidade, para ser 

realizada a atividade de Extensão. Última pauta da reunião, referiu-se às 

plaquinhas de identificação das árvores, que serão postas na praça da cidade 



de Palmitinho. Nada havendo mais a tratar, deu-se por finalizada a reunião, 

onde lavrou-se a presente ata. 

 

 

 


