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ATA DA 29º REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e quinze, reuniram-se os 

integrantes do grupo 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, no Bloco de Apoio III, para discutir assuntos de interesse 

ao grupo. Primeiramente foram feitos os repasses referente a ida do tutor ao 

Mobiliza PET em Brasília, o qual ocorre uma vez ao ano, conforme demanda. 

Nessa edição, estiveram presentes somente três representantes da UFSM, 

sendo dois petianos e o tutor Edison Bisognin Cantarelli do PET Engenharia 

Florestal. No primeiro dia ocorreu a confecção de cartazes para a 

manifestação, já no segundo dia, os manifestantes se direcionaram até o 

Congresso Nacional, lá se dividiram em grupos, onde cada grupo tinha o 

compromisso de pedir o apoio de três deputados. O grupo em que o tutor fazia 

parte era composto por cinco pessoas, os quais se dirigiram até o gabinete da 

deputada Fátima Bezerra e dos deputados Cristóvão Buarque e Romário, que 

se prontificaram em apoiar a questão dos grupos PET’s. O pronunciamento dos 

deputados referente ao atraso das bolsas é de que o governo contava com um 

faturamento que não veio, por isso as bolsas atrasaram, porém, não há a 

intenção de acabar com o PET, pois não é viável que algum programa de 

educação seja fechado neste momento em que o país se encontra. 

Posteriormente, prosseguindo com as pautas da reunião, surgiu a necessidade 

de decidirmos um dia em que o grupo possa se encontrar para definir o 

planejamento das atividades para o ano que vem, nesse caso, a data deverá 

ser combinada na reunião de quinta-feira. Nada havendo mais a tratar deu-se 

por finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente ata. 


