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Aos seis dias do mês de outubro 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. No primeiro 
momento foram repassados pelo tutor algumas colocações sobre a reunião de 
tutores que aconteceu em Santa Maria, a primeira pauta foi referente ao 
custeio dois mil e quinze, onde nosso Pet obteve o recebimento do valor , 
também nesse mesma linha os equipamentos do recurso do ENAPET, ainda 
mão se tem certeza da efetuação da compra, possivelmente na próxima 
semana teremos informações sobre dos mesmos, caso não seja efetuada a 
compra de equipamentos, esse recurso será destinada para outros fins. No 
segundo momento relacionando aos repasses da reunião dos tutores, o tutor 
comunicou os petianos sobre o Mobiliza Pet que se realizará nos dias quatro á 
sete de novembro do corrente ano, em Brasília, com o objetivo de discutir 
sobre a permanência dos grupos Pets, o pagamento das bolsas e custeios, 
ficando decidido a presença do tutor nesse evento. Também foi repassada a 
realização do Iº Seminário dos Grupos Pets que ocorrerá no dia vinte e três 
deste mês, em Santa Maria, nessa ocasião os grupos Pets terão a 
oportunidade de apresentar suas atividades, pontos positivos e pontos a 
melhorar, para essa atividade foi indicado a petiana Giovana para representar 
nosso grupo. No terceiro momento foi discutido a respeito do curso de erva 
mate, o mesmo ainda não tem data prevista, mas assim que a data for 
repassada pelo palestrante, os petianos tem a função de realizar a divulgação 
do curso para a comunidade acadêmica.  Ainda o petiano Franciel, informou 
que o  curso de software, que seria realizado na próxima fica adiado, por 
preferencias do palestrante, o mesmo será realizado no mês de novembro, 
para 20 participantes. Também a petiana Giovana, realizou formalmente o 
convite para que o curso de Engenharia Florestal seja apresentado, em uma 
atividade da Escola Sepé Tiarajú do município de Frederico Westphalen. No 
decorrer da reunião foi comunicado pelo tutor a realização do 2º Congresso 
sobre Erva Mate, que será realizado em Ilópolis, nod ias dose á quinze de 
novembro desse mesmo ano, sendo que fica aberta a participação dos 
petianos nesse evento. Também foram feito repasse, sobre a realização da 
visita a APAE de Palmitinho, atividade de ensino e extensão realizada pelos 
componentes do grupo.  Nesse momento, ficou descido que os novos 
integrantes do grupo, se farão presentes no próximo Interpet, mais 
precisamente nos mês de novembro. Nada havendo mais a tratar, deu-se por 
finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente ata.  


