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ATA DA 2ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos doze 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 e 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 foram 
discutidas as normas do edital de seleção de novos bolsistas do PET. As 
inscrições terão início no dia dezesseis de março, estendendo-se até dia dois 
de abril de dois mil e quinze. A seleção será precedida da seguinte forma: no 
dia dez de abril os candidatos inscritos terão que se fazer presentes as oito e 
trinta horas da manhã para a realização do sorteio dos horários para a 
entrevista, que será realizada a partir das treze e trinta horas deste mesmo dia. 
Serão três vagas para os acadêmicos que entraram no primeiro semestre de 
dois mil e quatorze e duas vagas para os acadêmicos que entraram no primeiro 
semestre de dois mil e treze. O edital será divulgado pelo site do grupo Pet, 
bem como nos murais da universidade. O segundo item tratado foi referente ao 
curso da CAR, que ocorrerá nos dias dois e três de abril, nas dependências da 
universidade. O curso será ofertado em parceria com o SENAR/RS, onde serão 
disponibilizadas onze vagas aos acadêmicos do curso de Engenharia Florestal 
que já cursaram ou estão cursando as disciplinas de Política e Legislação e 
Perícia Ambiental. O curso será realizado nas dependências da UFSM campus 
FW e as inscrições feitas na sala do grupo PET com os petianos, porém com 
local/sala e horários do curso ainda a definir. Foi ressaltado também que o 
curso de AUTOCAD realizado pelos petianos do nono semestre está ocorrendo 
todas às terças e quintas feiras na Luza Informática. Nesta mesma reunião foi 
aprovado a nova logomarca do grupo PET, onde a mesma foi feita pela 
designer da UFSM. A logo será baixada em três arquivos, um em corel, um 
com fundo transparente e uma com fundo branco para que ela possa ser 
adaptada aos mais diversos documentos em que será utilizada. Por fim a 
petiana Jéssica e também membro do DCE convidou os demais petianos a 
participar de uma campanha para ajudar a arrecadar alimentos para o 
Promenor, sábado dia quatorze de março pela parte da manhã, visando 
contribuir com a instituição, bem como na alimentação das crianças que lá 
frequentam e necessitam de alimento. Nada havendo mais a tratar deu-se por 
finalizada a reunião, onde lavou-se a presente ata. 


