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ATA DA 7ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos quatorze 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. Como primeira pauta, referente ao Sulpet 2016, tutor 

informou ao grupo que recebeu a nota fiscal de inscrição no evento. Para 

definição de transporte para deslocamento até o local, entraremos em contato 

com o grupo PET Ciências Agrárias do curso de Agronomia, para que nos 

informem o número de petianos inscritos no evento. Na segunda pauta, sobre o 

edital de novos petianos, sete acadêmicos se inscreveram para a seleção, que 

ocorrerá no dia quinze de abril de dois mil e dezesseis (sexta-feira) no período 

da tarde, onde a ordem de entrevista entre os inscritos será sorteada no 

período da manhã deste mesmo dia. Além da banca avaliadora, se fará 

presente na entrevista, o petiano Djoney Procknow, como representante do 

grupo. Em seguida, pautou-se sobre os últimos cursos promovidos pelo grupo, 

entre eles, o curso de Calculadora Científica - Módulo I, que ocorreu no dia 

doze de abril de dois mil e dezesseis (terça-feira) para a turma do primeiro 

semestre do curso de Engenharia Florestal, com quinze inscritos ao todo; o 

curso da Plataforma Latex, que ocorreu nos dias trinta de março e treze de abril 

de dois mil e dezesseis (quarta-feira), com vinte e dois inscritos ao todo; e o 

curso de QGIS (Quantum GIS) que ocorreu nos dias seis e sete de abril de dois 

mil e dezesseis (quarta e quinta-feira), com um número de vinte inscritos no 

total. Por fim, ressaltou-se que no dia dezenove de abril de dois mil e dezesseis 

ocorrerá o Curso Básico de Currículo Lattes, que será ministrado pelo 



professor Edison Bisognin Cantarelli, com a disponibilidade de vinte vagas para 

os acadêmicos. Nada havendo mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, 

onde lavrou-se a presente ata. 

 


