
 

ATA DA 28ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

Aos três dias do mês de novembro 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 (UFSM), campus de 

Frederico Westphalen e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli, na 

sala 45 do Bloco de Apoio III do respectivo campus, para discutir assuntos de 

interesse do grupo. Inicialmente, o tutor solicitou uma avaliação sobre o “Curso 

de cultivo de Erva-mate (Ilex paraguariensis St.Hill)”, realizado entre os dias 29 

a 31 de outubro de 2015, nas dependências do campus Frederico Westphalen. 

O curso ocorreu com dezoito participantes, tendo como instrutor o Engenheiro 

Florestal Roberto Magnos Ferron, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR). Em virtude desta avaliação, o grupo de forma conjunta com o tutor, 

decidiu que para potencializar o processo de divulgação, irá encaminhar para o 

e-mail da coordenação do curso de Engenharia Florestal, todas as “artes de 

divulgação” dos próximos cursos e palestras. Da mesma forma, em virtude da 

parceria estabelecida com o Instituto Brasileiro da Erva-mate (IBRAMATE), em 

que o instrutor é Diretor Executivo, e o Grupo PET, terá como uma das 

atividades para o ano de 2016, a realização da “1° Mateada do curso da 

Engenharia Florestal”, com a participação da “Escola do Chimarrão” (através 

de recursos do IBRAMATE), da mesma forma, a realização de dois cursos de 

“gastronomia”, com receitas que utilizem a Erva-mate, sendo um para 

acadêmicos e merendeiras da rede municipal e estadual de ensino e outro para 

o público em geral. Na sequência, repassou-se para os informes: a) a 

participação do tutor do Grupo PET, Professor Edison B. Cantarelli, no 

“Mobiliza PET”, evento nacional a ser realizado em Brasília-DF, nos dias 4, 5 e 

6 de novembro; b) o debate no âmbito do colegiado do curso, para a 

implantação de uma disciplina de “Empreendedorismo” para o 1° semestre de 

2016, na qual, o Grupo PET poderá ser inserido. Dessa forma, ficou definido 

que o Grupo PET, irá contribuir para aprimorar uma nova visão de formação 

profissional, pautada no estimulo ao empreendedorismo. Como primeira 

atividade, ocorrerá em data a ser agendada, encontro entre os petianos para o 

debate de possíveis alternativas de mercado, emprego e estágio. Para a 

próxima reunião, no dia 05 de novembro, terá início o processo de 

planejamento e delineamento das atividades individuais e coletivas para o ano 

de 2016. Nada havendo mais a tratar, deu-se por finalizada a reunião, onde 

lavrou-se a presente ata.   


