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ATA DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos Dezenove 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. O tutor iniciou a 

reunião com a questão do planejamento das atividades do grupo PET de 2015, 

onde ainda há algumas atividades pendentes, sendo que a data limite para a 

homologação do planejamento é até o dia 30 de março de 2015. O tutor 

também repassou ao grupo que as bolsas referentes ao mês de abril já foram 

tramitadas. Referente ao curso do CAR que será realizado nos dias 01 e 02 de 

abril, a petiana Jaine confirmou a reserva do laboratório de geoprocessamento 

e o laboratório 05 para as atividades do referente curso. As petianas Jaine e 

Denise irão confeccionar os cartazes para a divulgação do curso. O tutor 

repassou ao grupo sobre a divulgação do curso de Eng. Florestal na feira da 

floresta, onde o grupo PET irá auxiliar na produção e organização de um DVD, 

onde o mesmo irá ser feito pela Agência DaHora do curso de Jornalismo. A 

petiana Jaine comentou em relatar no DVD o que realmente um Eng. Florestal 

exerce, com isso o petiano Fernando comentou que é importante evidenciar o 

que é a área florestal.  O petiano Douglas também comentou sobre a 

elaboração de um vídeo mais atrativo e menos didático. Ficou decidido que o 

referente DVD deve estar pronto até o dia 11 de maio de 2015. Na 

oportunidade, o Professor Drº Rafaelo Balbinot, onde por sua vez também 

exerce o cargo de Chefe de Departamento do curso de Eng. Florestal, 

participou da reunião, uma vez que levantou-se a questão sobre a elaboração 

do DVD, Rafelo comentou sobre ideias sobre a confecção do mesmo, e terá 

um tempo entre 5 á 7 minutos de duração. O grupo ficou responsável em 

organizar uma lista sobre os aspectos mais interessantes de cada área do 

curso. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata.  

 


