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Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, reuniram-se na sala 

45 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. Como primeira pauta, 

foi tratada a distribuição das mudas referente ao Outubro Rosa, que ocorrerá 

no dia vinte e dois de outubro, na Praça da Matriz de Frederico Westphalen. 

Serão doadas duzentas mudas, de quatro espécies distintas: Ameixa, Ipê, 

Timbaúva e Araçá. Os petianos responsáveis pela distribuição foram Jéssica e 

Lucas, das nove horas às doze horas e trinta minutos, e Larissa e Renato das 

doze horas e trinta minutos às dezesseis horas. Como segundo pauta, os 

petianos relataram que a palestra “Silvicultura de Precisão” ministrada pelo 

Prof. Dr. Antônio Luis Santi, está confirmada para o dia vinte e seis de outubro, 

a partir das 15:30 horas, na sala 20 e que as inscrições para a mesma, podem 

ser feitas no site do grupo PET. Como terceira pauta, o tutor Edison informou 

ao grupo que o custeio ainda não está disponível. Como quarta pauta, relatou-

se a atividade de extensão do grupo, que foi a visita às propriedades de 

Taquaruçu do Sul, os petianos que participaram dessa visita foram: Brenda, 

Giovana, Jéssica, Nathalia e o tutor. A segunda visita a outras propriedades 

ficou marcada para data de cinco de novembro, e a entrega de algumas 

mudas. Nesse mesmo dia, será realizado o levantamento das árvores nas 

praças de Taquaruçu do Sul e Vista Alegre. Como quinta pauta, as petianas 

Brenda e Giovana relataram sua participação na JAI, dizendo que os trabalhos 

apresentados foram muito elogiados pelos respectivos avaliadores. Nesse 

evento, a Giovana recebeu o convite de uma integrante da Floresta Jr. para o 

grupo participar do InterFloresta, que ocorrerá em novembro, com data a ser 



definida. Como sexta pauta, um dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo, será 

apresentado na II Mostra de Pesquisa em Ciências Florestais, ficando 

responsáveis de organizar o resumo expandido: Brenda, Jéssica e Larissa. O 

petiano Guilherme justificou sua ausência, pois está com problemas de saúde. 

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

presente ata. 


