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ATA DA 5ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos três dias do mês de março 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. Primeiramente o tutor do grupo avisou os petianos 

presentes que as vagas para o SulPet que ocorrerá no final de maio foram 

confirmadas com a emissão do boleto bancário das inscrições, onde o 

pagamento do mesmo é até o dia 01 de abril. A petiana Denise ficou responsável 

para entrar em contato com a empresa de transporte JVS para averiguar a 

relação de preços entre um ônibus e um micro-ônibus para o transporte do grupo, 

juntamente com o grupo PET ciências agrárias ao SulPet que será em Porto 

Alegre/RS, dentre este contexto abordou o valor do boleto bancário, sendo o 

mesmo com o valor total de R$ 1700,00, sendo um valor de R$ 155,00 por 

petiano. O tutor comentou que o PET Enfermagem de Palmeira das Missões não 

irá ao SulPet. O professor Edison comunicou ao grupo que finalizou o edital de 

novos membro do grupo, sendo que decidiu-se em reunião do colegiado a banca 

avaliadora, que será composta pelos seguintes professores: Edson Perrando; 

Nilton Mantovani e Edison Cantarelli (tutor). O edital terá 04 vagas não bolsistas, 

as inscrições serão de 4 a 8 de abril de 2016, e as entrevistas serão no dia 15 

de abril. Em segmento a reunião, comentou-se sobre os inscritos do curso Latex 

que teve 24 inscritos. A petiana Denise pediu para que seja emitido pelo grupo 

PET os certificados do curso de Sketchupp ministrado pelo ex-petiano Douglas 

Silva para a turma do 9º semestre na disciplina de Paisagismo, uma vez que os 

certificados serão emitidos. Os petianos comentaram com o tutor para um 



provável curso de noções básicas da plataforma do currículo lattes, onde o 

mesmo será efetuado até o mês de maio e será priorizado os acadêmicos que 

não possuem currículo lattes, com vagas de 20 acadêmicos, mais integrantes do 

grupo PET.O petiano Franciel sugeriu de fazer um curso de noções básicas do 

programa QGIS para os acadêmicos da disciplina de Geoprocessamento, onde 

por sua vez o grupo apoiou a sugestão. Por fim da reunião comentou-se sobre a 

confecção dos DVD do curso de Engenharia Florestal. Nada mais havendo a 

tratar encerrou-se a presente ata. 

 


