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ATA DA 5ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e quatorze, 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/CESNORSe 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. Inicialmente, o 
primeiro repasse do tutor aos petianos foi referente ao Workshop sobre 
Bioengenharia de Vetiver: Fundamentos da Tecnologia Verde, que acontecerá 
nos dias 15 e 16 de maio em Porto Alegre, na qual os petianos que irão 
participar do evento deverão enviar ao tutor a ficha de inscrição juntamente 
com o comprovante de pagamento da inscrição. O segundo repasse do tutor ao 
grupo foi que na próxima reunião de terça-feira os petianos decidissem com 
qual atividade cada petiano ficará responsável para liderar a mesma e em 
seguida o tutor pediu para que seja organizada um cronograma com cursos e 
palestras que serão realizados pelo Grupo PET durante o primeiro semestre de 
2014. Na qual foi definido que será cobrada dos inscritos uma taxa de cinco 
reais para cursos e as palestras não terão custo aos participantes. O valor 
cobrado de cinco reais dos cursos será utilizado para despesas de coffee 
break. Em uma terceira pauta da reunião, foi enfatizada pelo tutor que se faz de 
mera importância a participação de todos os petianos nas duas reuniões 
semanais do grupo, caso o petiano não cumpri com suas devidas atividades, o 
mesmo será punido. Na quarta pauta da reunião foi relacionada à Semana 
Acadêmica do curso de Engenharia Florestal, na qual o grupo PET ficou de 
organizar ideias de como gostaríamos que fosse as atividades realizadas 
durante essa semana, e enviá-las a coordenação do curso, na pessoa do 
professor Nilton César Mantovani. Na quinta pauta da reunião foi decidido que 
será confeccionado adesivos com o símbolo do grupo para fazer uma 
divulgação do grupo PET do curso de Engenharia Florestal. Na sexta pauta da 
reunião foi decidido entre os presentes que nas reuniões de terças-feiras 
exclusiva dos petianos será passado uma lista de presença na qual deverá ser 
assinada entre os presentes. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a 
presente ata. 
 

 

 

 


