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ATA DA 6ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos sete dias do mês de abril 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. A primeira pauta a ser tratada, foi em relação ao boleto 

do SULPET, o tutor informou que o boleto foi pago, garantindo assim a 

participação e o alojamento dos petianos. A segunda pauta refere-se sobre o 

deslocamento à Porto Alegre, assim, a petiana Denise, irá confirmar com a 

Empresa JVS, o micro-ônibus para o deslocamento. Terceira pauta, o tutor 

relembrou sobre o recurso ganho com o evento do ENAPET 2014, o recurso 

está atrasado devido problemas com a empresa que iria fornecer o material de 

consumo, em conversa, os petianos juntamente com o tutor decidiram aguardar 

por uma empresa que fornecerá os materiais para cada grupo PET-UFSM. A 

quarta pauta refere-se ao site do PET, o mesmo se encontra fora do ar, a 

petiana Brenda informou que estava resolvendo esse problema com os 

técnicos da Universidade, e irá comunicar quando o site voltar ao seu 

funcionamento normal. O tutor informou ainda que o site é uma ferramenta 

muito importante no contexto do grupo, pois é um meio de divulgação das 

atividades desenvolvidas pelo grupo. A quinta pauta, é em relação aos dois 

petianos que se encontram afastado do grupo por motivos de mobilidade 

acadêmica e estágio curricular, assim, o tutor informou que esses petianos 

estão desenvolvendo atividades à distância, para manter o vínculo com grupo. 

A sexta pauta refere-se ao edital de novos petianos, o tutor comunicou que 

está havendo uma boa procura para o ingresso no grupo. Sétima pauta, o 



petiano Djoney informou que em reunião apenas dos petianos, ficou decidido 

que a cada nova reunião será feito uma leitura da ata passada, assim não 

haverá problemas com erros de informações. Oitava pauta, foi feito um repasse 

geral dos petianos sobre os cursos que já foram desenvolvidos e futuros 

cursos, como curso do Currículo Lattes, QGIS, Calculadora entre outros. O 

tutor pediu que seja feito um arquivo com os números de inscritos, datas, 

ministrantes dos cursos, para se ter um controle das informações. Por fim, foi 

discutido sobre os resumos para o SULPET 2016, os quais já estão sendo 

encaminhados, e também dos DVD’s para divulgação do curso, que estão 

prontos, faltando apenas a confecção da capa. Nada havendo mais a tratar 

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

 


