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ATA DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos treze 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 primeiro item de pauta o tutor comunicou que o 

PET Matemática de Santa Maria é responsável pelas Olimpíadas de 

Matemática do Rio Grande do Sul, que ocorrerão nos dias vinte e dois e vinte e 

três de outubro deste ano. Tendo em vista que três candidatos são de 

Frederico Westphalen e fica inviável os mesmos se deslocarem até Santa 

Maria a tutora do PET Matemática entrou em contato pedindo se o PET 

Engenharia Florestal, auxilia na aplicação da prova aos mesmos. Como todos 

os petianos concordaram em ajudar as petianas Denise e Brenda se 

disponibilizaram em aplicar a prova no sábado, das oito as doze horas e no 

domingo o petiano Eduardo será o responsável, nestes mesmos horários. 

Como segundo item de pauta, a empresa Conceito A buscou uma parceria com 

o Grupo PET para fazer uma campanha de doação de mudas referente ao mês 

Outubro Rosa, a mesma ocorreria no dia vinte e dois de outubro, porém o 

grupo achou inviável, uma vez que não tem mudas suficientes para a doação e 

o tempo para organização do evento é muito curto. Como terceiro item o tutor 

fez o cadastro de todos os petianos em um projeto de pesquisa no CNPq. A 

petiana Larissa justificou sua falta na presente reunião, pois esta em uma 

viagem da turma. A petiana Giovana justificou sua ausência, pois esta com 

problemas de saúde. Nada havendo mais a tratar deu-se por finalizada a 

reunião, onde lavrou-se a presente ata. 


