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ATA DA 08ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos vinte 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. Primeiramente, definiu-se que a partir da presente 

reunião será listado em ata os petianos ausentes e para os eventos 

desenvolvidos pelo grupo todos devem estar uniformizados. Assim, neste dia 

estavam ausentes os petianos Giovana e Hendrick. O segundo item, ressaltou-

se que aos quinze dias do mês de abril ocorreu a seleção de novos petianos 

para primeiro semestre de dois mil e dezesseis, onde a ordem de aprovados foi 

a seguinte: Renato Souza Santos com pontuação de 8,95; Édina Regina Dal 

Molin pontuação de 7,18; Nathalia Wiedergrum Alves pontuação de 6,83 e 

Lucas Siqueira Feitosa dos Anjos pontuação de 6,74 e, como suplentes 

Eduardo Reider pontuação de 6,60 e Guilherme Moura Farias pontuação de 

6,48. Para terceiro item de pauta, comentou-se sobre a organização do 

SulPET, o número de petianos que comparecerão no evento, sendo dez do 

Grupo PET Engenharia Florestal mais o tutor e o desenvolvimento do artigo a 

ser submetido neste evento. Para quarto item pauta, o tutor solicitou que nas 

reuniões dos dias 27 e 28 de abril realiza-se a discussão do regulamento 

interno do Grupo PET Engenharia Florestal. Como quinto item, comentou-se 

sobre o Curso Básico de Curriculum Lattes, onde teve 13 participantes e, 

destacou-se os comentários efetuados por estes, em que foi de agrado e de 

grande importância para o registro do percurso acadêmico e profissional. E por 

fim, destacou-se que a petiana Aline ministrará a primeira aula demonstrativa 



para os acadêmicos do primeiro semestre do curso de Engenharia Florestal, 

com assunto e data a ser definido. Nada havendo mais a tratar deu-se por 

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


