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ATA DA 02ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

No dia vinte e dois de março de dois mil e dezenove, 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. Edner Baumhardt, na sala 05 do Bloco Central do campus de 

Frederico Westphalen, para discutir assuntos de interesse ao grupo. Como 

primeira pauta, tratou-se das faltas, onde que os petianos Eduardo e Vanusa não 

justificaram sua ausência. Como segunda pauta, ficou definido que as 

apresentações de artigos em inglês que os petianos realizarão para o grupo 

serão feitas mensalmente a começar pelo mês de abril. As apresentações serão 

realizadas sempre na última semana de cada mês, sendo que os petianos serão 

divididos para que a realização das mesmas ocorra em duas noites. Como 

terceira pauta, discutiu-se sobre a oferta dos cursos propostos para serem 

realizados no decorrer do respectivo ano, onde decidiu-se fazer novamente uma 

parceria com a Empresa Mentor Treinamento e Capacitações e ofertar um curso 

de Dendrologia Aplicada, o qual será ministrado pelo Engenheiro Florestal 

Magnus Rodrigues. Assim, a petiana Ana Carolina ficou responsável de entrar 

em contato com a empresa para ver da disponibilidade de datas para a 

realização do curso. Como quarta pauta, foi determinado que será ofertado um 

curso de calculadora básica para os alunos ingressantes neste semestre na 

universidade, onde que o petiano Renato ficou responsável para entrar em 

contato com a escola Cardeal Roncalli para ver se a mesma cederia um espaço 

para a realização deste curso e, também, qual a disponibilidade de datas que 

seria possível a ocupação do espaço, dando preferência para as datas entre o 

dia oito e doze do mês de abril do respectivo ano. Como quinta pauta, foi tratado 

sobre a seleção de novos petianos, onde concordou-se em abrir uma seleção 



para os alunos de todos os semestres do curso de Engenharia Florestal, no 

entanto ainda não foram definidos quais serão os critérios utilizados para a nova 

seleção. Como última pauta, tratou-se de assuntos gerais como o interesse dos 

petianos em participar do SulPET que acontecerá em Pelotas-RS, a fim de 

providenciar um ônibus para o deslocamento dos mesmos. Nada mais havendo 

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


