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ATA DA 23ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

No dia trinta e um do mês de outubro 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 Frederico 

Westphalen e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli. O local da 

reunião foi a sala 45 do Bloco de Apoio III da UFSM Campus Frederico 

Westphalen, com o objetivo de discutir assuntos de interesse do grupo. Como 

repasses iniciais, sobre as faltas, a petiana Cabrieli Aline Jaeger não justificou 

e o petiano Guilherme Farias teve como justificada sua falta. Como primeira 

pauta, os petianos repassaram sobre a Palestra de Fruticultura realizada na 

quinta-feira do dia dezenove de outubro, onde a mesma obteve bons 

resultados e contou com a presença de 50 participantes. Para a segunda 

pauta, os petianos participantes da 32ª JAI (Jornada Acadêmica Integrada), 

realizada nos dias vinte e três a vinte e sete de outubro, no campus de Santa 

Maria, comentaram sobre dinâmica da participação e apresentação dos 

trabalhos. Na terceira pauta, foi repassado pela petiana Maitê Luana Weber 

que se fez presente, juntamente com o petiano Guilherme Farias no InterPET, 

ocorrido no dia vinte e um de outubro no campus sede, pelo período da manhã, 

os assuntos debatidos pelos PET’s presentes, sendo eles a comemoração dos 

25 anos de PET dos cursos de Agronomia, Biologia, Comunicação, Matemática 

e Física da UFSM, que ocorrerá no dia vinte e cinco de novembro no campus 

de Santa Maria. Juntamente com a comemoração também procederá a 

realização do 3º Seminário dos grupos PET’s. A quarta pauta mencionou-se 

sobre a 2ª reunião anual dos tutores, ocorrida no dia vinte de outubro em Santa 

Maria. Os mesmos debateram sobre a dificuldade do repasse de recursos e 

sobre a não institucionalização dos PET’s da UFSM. Diante das dificuldades, 



fora sugerida a criação de uma institucionalização onde haverá uma aba de 

uniformização de cadastramentos de projetos do grupo PET no SIGPET 

(Sistema de Gestão do Programa de Educação Tutorial). Ainda na reunião, fora 

mencionado o interesse dos demais PET’s em utilizar o regimento interno do 

PET Eng. Florestal - Frederico Westphalen, como modelo para elaboração dos 

regimentos de cada grupo presente. Na quinta pauta o tutor citou os repasses 

sobre o livro do PET, que se deu por concluído e possivelmente logo será 

publicado. Em sexta pauta foi explanado pelo tutor sobre a prestação de 

contas, onde somente o PET Eng. Florestal - Frederico Westphalen recebeu o 

custeio, dentre todos os 19 PET’s da UFSM. Como sequência, na sétima pauta 

o tutor citou sobre o recurso do ENAPET dois mil e quatorze, que deve ser 

dividido pelos PET’s da UFSM, deverá ser solicitado no ano de dois mil e 

dezoito novamente, para a compra das cadeiras estofadas, uma vez que este 

recurso está liberado para compras de patrimônio.  A oitava pauta, relatou o 

tutor sobre a demanda de que o SULPET do ano de dois mil e dezenove, 

poderá ocorrer em Santa Maria, e o SULPET de dois mil e dezoito, que 

acontecerá em Curitiba-PR, terá dois ônibus disponibilizados pela Universidade 

para o transporte dos grupos PET’s que participarão. Na nona pauta foi 

decidido que será utilizado do custeio para pagar o transporte de deslocamento 

para o ENAPET de dois mil e dezoito. Em décima pauta, mencionou-se sobre o 

relatório anual que deve ser elaborado pelo Grupo até o dia trinta de dezembro, 

o mesmo deverá ser iniciado ainda no mês de novembro. Em décima primeira 

pauta tratou sobre atividade do questionário das mulheres do campo, que 

ocorrerá na sexta-feira dia três de novembro, onde os petianos Édina, 

Geovane, Maitê e Renato, juntamente com o tutor, farão a entrevista nas 

localidades da Linha Faguense, no período da manhã. A décima segunda 

pauta foi sobre o plantio de mudas na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

21 de abril, de Frederico Westphalen, que ficou marcada para o dia nove de 

novembro, e os petianos envolvidos na execução serão Larissa, Lucas e 

Renato. Na décima terceira pauta, tratou-se sobre a palestra com a 

Nutricionista Carla Brasil, do campus de Palmeira das Missões, e esta vai ser 

vinculada a aula de Sociologia da Alimentação do professor Dr. Oscar Augustin 

Torres Figueiredo como complemento de conhecimento aos alunos da matéria 

e demais alunos interessados. A possível data da palestra, seria dia vinte e 



nove de novembro na Escola Estadual de Ensino médio Cardeal Roncalli, de 

Frederico Westphalen, no período da noite. Não havendo nada mais a tratar 

deu-se por finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente ata. 


