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ATA DA 8ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

No décimo sétimo 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 primeira pauta, a prova de inglês foi marcada 

para o dia 30 de maio. Em seguida, decidiu-se por unanimidade que o Curso 

de Plataforma Lattes (Currículo Lattes) - Nível Avançado será realizado no dia 

23 de maio, para alunos que são prováveis formandos e também para os que 

já fizeram o Primeiro Nível. Na terceira pauta, tratou-se sobre o curso de 

calculadora que terá continuidade, na primeira semana 18 alunos participaram. 

Em seguida, foi repassado pela petiana Jéssica que o curso de restauração 

ecológica foi cancelado por motivos de problema pessoais da ministrante, 

dessa maneira o curso ficou para o próximo semestre, como também as 

palestras. Como quarta pauta, foi deliberada a reunião que vai acontecer no dia 

19 de maio com o PET Ciências Agrárias, sobre o INTERPET que vai ocorrer 

no dia 24 de junho em Palmeira das Missões, como representante do PET Eng. 

Florestal, irão participar da reunião os petianos Brenda, Ediná, Jéssica, Lucas e 

Renato. Em seguida o tutor relatou a solicitação de um carro, juntamente com o 

tutor do PET Ciências Agrárias para ir até os INTERPETs que ocorrem 

mensalmente em Santa Maria, no mês de maio irá acontecer no dia 27, com a 

participação dos petianos Lucas e Renato. Por fim, no dia dezessete de abril de 

dois mil e dezessete, foi informado que o levantamento das espécies foram 

realizadas na praça de Frederico Westphalen no dia 9 de maio e que a 

pesquisa na área florestal foi retomada no dia de hoje. Outro repasse foi sobre 



o regimento do CENAPET que já foi finalizado. Os petianos Eduardo, Giovana 

e Mirian justificaram a sua falta. Não havendo mais nada a tratar deu-se por 

finalizada a reunião, na qual lavrou-se a presente ata. 

 


