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ATA DA 7ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

No terceiro dia do mês de maio 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. Como início da discussão ocorreu o repasse sobre 

assembleia do SulPET, evento que ocorreu entre os dias 20 e 23 de abril de 

2017, onde os petianos Édina, Giovana, Lucas e Nathalia participantes do 

GDT14 ficaram responsáveis de propor alterações no estatuto do CENAPET. 

Como segunda pauta foi conversado sobre o InterPET que ocorrerá na UFSM 

– campus Palmeira das Missões,  com data prevista para 24 de junho, data 

esta que poderá ser alterada, o tutor comentou que em parceria com o tutor do 

PET Ciências Agrárias foi solicitado um carro e motorista pela universidade 

para os InterPETs. Como terceira pauta foi repassado sobre os cursos que 

estavam previstos para os próximos dias; onde ficou definido que o curso de 

calculadora módulo I - Comandos básicos, para o primeiro e terceiro semestre 

do curso, com 30 vagas, sendo prioritário para alunos do primeiro semestre, 

terá início no dia 11 de maio e durante seu acontecimento será realizado nas 

quartas e quintas-feiras a tarde. O curso de restauração ecológica ficou 

previsto para ocorrer nos dias 20 e 21 de maio, onde serão abertas 20 vagas 

para alunos da graduação, mais os petianos.  Já os cursos de Currículo Lattes 

e SketchUp ficaram marcados para os dias 10 e 30 de maio respectivamente. 

As pesquisas na área florestal como citado em atas anteriores tiveram início no 

dia 02 de maio. A petiana Brenda te falta não justificada. Nada havendo mais a 

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


