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ATA DA 25ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos seis dias do mês de outubro 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. Como primeira pauta, foi relatada a visita do tutor e 

alguns petianos, à algumas crianças participantes do projeto Super Kids, 

totalizando cinco visitas, assim encerrando as atividades do PET neste projeto. 

A segunda pauta, foi o repasse do tutor em relação a atualização do status do 

custeio no SigPET, agora estando como “enviado com sucesso”. Além ainda da 

designação das petianas, Brenda, Larissa e Mirian, juntamente com o ex 

petiano Hendrik, para a confecção dos dois banners que serão apresentados 

na JAI 2016, e os petianos, Edina, Eduardo, Giovana e Nathalia, para organizar 

o viveiro, para posterior visita de uma turma infantil, da Escola de Ensino 

Fundamental Nossa Senhora Auxiliadora, onde estarão presentes o tutor e os 

petianos, Eduardo, Guilherme, Mirian e Nathalia. Como terceira pauta, foram 

escaladas as petianas Brenda, Giovana, Jéssica e Nathalia, que juntamente 

com o tutor, irão visitar os produtores rurais de Taquaruçu do Sul, que estão 

integrados a atividade de extensão do grupo, no próximo sábado, dia 08 de 

outubro. Como quarta pauta, foram repassadas as datas de palestras e curso 

que serão realizadas: dia 26 de outubro, palestra de Silvicultura de Precisão, 

tendo como ministrante o Prof. Dr. Antônio Luis Santi, dia 09 de novembro, 

palestra sobre Restauração Ecológica, com a Dr. Ana Paula Moreira Rovedder, 

e por fim, dia 21 de novembro, curso de Sketchup com o Prof. Dr. Edner 



Baumhardt. Nada havendo mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, onde 

lavrou-se a presente ata. 


