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ATA DA 24º REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW. 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quinze, reuniram-se 

na sala 35 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. Primeiramente, foram 

apresentados os novos petianos, Hendrick Souza e Larissa DellaFlora da 

seleção do segundo semestre de dois mil e quinze, que participaram de sua 

primeira reunião, explicitando as responsabilidades do grupo, como ata, 

reuniões, dentre outros. Posteriormente, foi discutida a troca de sala 35 onde 

momentaneamente o PET ainda está, para a sala 45 onde era o laboratório de 

Topografia, a qual será dividida com o Tutor do PET, ainda sem data prevista. 

Foi pautado ainda, a escala para o Projeto Super Kids, o qual ocorrerá no 

próximo sábado, dia vinte e seis de setembro de dois mil e quinze, com a 

entrega de mudas para crianças. Próxima pauta da reunião, referiu-se ao novo 

agendamento do curso de RAD – Recuperação de Áreas Degradas, ainda sem 

data prevista. Posteriormente foi abordado a confecção de banners para os 

petianos que irão para Xanxerê em um Simpósio, com um custeio de duzentos 

reais que estão disponíveis por ano para cada petiano, incluindo os novos 

integrantes. Por fim, a última pauta, referiu-se à confecção das camisetas polos 

que serão feitas para os 17 integrantes do grupo PET e também de três 

camisas femininas que faltam. Nada havendo mais a tratar, deu-se por 

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

 


