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Aos vinte e seis 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/FW 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, foi 

avaliado o processo de inscrição para o curso do Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), que foi realizado dia 24 de março, com todas as onze vagas ocupadas, 

sendo que, colocou-se em pauta na reunião a necessidade de incluir ainda lista 

de 2-3 suplentes para o respectivo curso. O curso irá ocorrerá nos dias: 

primeiro e dois de abril, sendo no primeiro dia, no Laboratório de 

Geoprocessamento, do Bloco de Apoio IV, no segundo, no Laboratório de 

Informática, no hall de entrada do Prédio 1. O segundo item tratado, foi o relato 

do tutor de que as inscrições de acadêmicos para o processo de seleção de 

novos bolsistas do PET ocorrerão até o dia dois de abril de dois mil e quinze. 

Estes candidatos inscritos terão que se fazer presentes as oito e trinta horas do 

dia dez de abril para a realização do sorteio dos horários para a entrevista, no 

mesmo dia, também ocorrerá uma atividade envolvendo os candidatos e os 

atuais petianos do Grupo. A banca da entrevista será composta pelos 

professores: Edison B. Cantarelli (tutor do Grupo PET), Guilherme B. Ceolin e 

Edner Baumhardt (coordenador do curso). As vagas se destinam aos 

acadêmicos do terceiro e quinto semestres do curso, sendo três e duas, as 

respectivas vagas existentes. O terceiro item se refere ao convite feito ao PET 

de auxiliar o curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa 

Maria, campus de Frederico Westphalen, UFSM/FW, na realização de seu 

vídeo institucional, tendo como atividades iniciais do grupo: informar e convidar 

os professores do curso da respectiva atividade e orienta-los sobre o tema de 

cada um e o formato planejado para a respectiva atividade (até o dia 31/03); 

agendar e realizar reunião com a Agência da Hora, para o planejamento do 

cronograma e atividades (até o dia 31/03), além de, auxiliar nas “atividades de 

campo”. Ficou estabelecido que o prazo limite para concretizar o respetivo 

vídeo institucional é dia onze de maio de dois mil e quinze. Por fim, o petiano 



Franciel questionou a respeito dos procedimentos para a impressão dos 

banners de trabalho enviados ao Sulpet, o que foi prontamente definido pelo 

grupo e o tutor. Nada havendo mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, 

onde lavou-se a presente ata. 

 


