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ATA DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e quinze, 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, UFSM/CESNORS  seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin 

Cantarelli, na sala 35 do Bloco de Apoio III do campus de Frederico 

Westphalen, para discutir assuntos de interesse ao grupo. Primeiramente foi 

discutido a pauta referente ao planejamento de dois mil e quinze que será 

finalizado na segunda feira dia nove, por alguns integrantes do grupo PET. 

Logo após os acertos sobre o planejamento foi discutido sobre a criação de um 

e-mail para o Grupo PET, com o objetivo de livre acesso a todos os 

integrantes, onde o mesmo estará disponível no site do grupo para 

contato.Uma terceira pauta foi a seleção de 5 novos petianos, sendo que foi 

acordado que 3 vagas será disponível para acadêmicos do 3º semestre (2014) 

e 2 vagas será disponível para acadêmicos do 5º semestre (2013); onde o tutor 

realizará o edital, que será revisado por todos os integrantes do PET. Em 

seguida foi informado pelo tutor que o integrante  Ricardo deixa o grupo PET e 

passa sua bolsa para a integrante Giovana, passando de não bolsita para 

bolsista. Outro assunto discutido foi referente ao SulPET onde os petianos que 

não efetuaram suas inscrições  ficam a disposição de novas vagas. Após 

debatido sobre o Sul PET, foi informado pelo petiano Fernando que o curso de 

Auto Cad terá seu inicio no dia dez de março, todas as terças e quintas. Depois 

dessa informação a petiana Giovana fez o repasse referente as camisas, sendo 

que as mesmas não apresentam mais pendências. Na sequencia o petiano 

Djoney realizou sua opinião referente as atas, onde as mesmas serão enviadas 

diretamente ao petiano e o mesmo realizará a publicação no site; ainda sobre o 



site o petiano Djoney realizara algumas mudanças produtivas no site, referente 

as informações dos integrantes. Após as colocações citadas a cima, o petiano 

Franciel, através de uma experiência produtiva, com uma petiana da UFPR, 

trouxe algumas ideias produtivas para a atividade I – Ensino: Atividade de 

ensino e acompanhamento de núcleo básico de ensino, que sob essas novas 

ideias foi pensado uma nova alternativa para essa atividade que ainda estará 

em planejamento e elaboração.Por fim foi acordado que as reuniões 

permaneceram todas as quintas feiras, no horário das 12:30. Nada mais 

havendo a tratar encerrou-se a presente ata. 

 

 

 
 


