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ATA DA 06ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos vinte e sete dias do mês abril de dois mil e dezessete, 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 foram dadas as boas vindas aos novos 

petianos Cabrieli, Geovane, Maitê, Samantha e Vanusa. Desta forma, como 

primeira pauta, abriu-se espaço para efetuar os relatos e apontamentos da 

participação de alguns petianos no XX SulPET. Para segunda pauta, o tutor 

solicitou que averiguássemos a data do InterPET do mês de maio. Como 

terceira pauta, foi relatado sobre o curso da Calculadora Científica – Comandos 

Básicos, que será ministrado pela acadêmica Luana Candaten e petianos 

Cabrieli, Eduardo, Maitê e Renato, sendo público alvo, alunos do primeiro e 

terceiro semestre do curso de Engenharia Florestal, com datas, horários e 

carga horária por definir. Na quarta pauta, expôs-se como sugestão para 

ministrar o curso de Excel a acadêmica Maiara Bertoldo. Em quinta pauta, 

comunicou-se sobre interesse de ser ministrada no campus, a atividade PET 

Ajuda, realizada pelo PET Comunicação Social, necessitando efetuar 

levantamento de disponibilidade de tempo, horários e participação. Para sexta 

pauta, tutor solicitou o início da atividade de Pesquisa, Inovação e Tecnologia 

na Área Florestal que possui duas vertentes, uma com Citronela, onde a 

petiana Nathalia ficou encarregada de efetuar revisão bibliográfica de formas 

de extração de óleos e essências, além de conversar com o laboratorista 

responsável pelo Laboratório de Química e encontrar uma data para fazer poda 

das mudas; outra com material de rejeito de extração de pedras preciosas (pó 



de rocha), onde definiu-se que na terça-feira (02/05), pela parte da tarde será 

instalado o experimento nas dependências do viveiro florestal. Os petianos 

Giovana, Guilherme e Lucas tiveram faltas não justificadas. Nada havendo 

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


