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ATA DA 5ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL FW 

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze (09/05/2015), reuniram-

se na sala 35 do Bloco de Apoio III da Universidade Federal de Santa Maria, 

campus de Frederico Westphalen, os integrantes do Grupo PET (Programa de 

Educação Tutorial) do curso de Engenharia Florestal da referida instituição, 

juntamente com o tutor do grupo, Professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli, para 

discutir sobre certos assuntos de interesse do grupo. Referente ao curso do CAR, 

ministrado pelo agente do SENAR, os petianos repassaram ao tutor como o curso 

se procedeu, o mesmo ocorreu como o esperado sem imprevistos de última hora, 

segundo os petianos, os comentários em torno do curso foram de forma positivas, 

os alunos que cursaram ao final relataram que o curso foi de grande importância, 

além de tudo, pode unir com os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Ainda 

em relação a cursos, o tutor pediu ao grupo para ver a possibilidade de um novo 

curso para breve, mais precisamente para o mês de maio, os petianos concordaram 

com o pedido, e assim irão em busca de um curso para a comunidade acadêmica. 

No proceder da reunião foi feito um levantamento do caixa do grupo, com as 

arrecadações entre os cursos e os gastos com os mesmo e demais demandas 

necessárias em relação ao grupo, foi levantado um total de R$: 195,80 reais. Em 

relação ao SulPET, a petiana Jéssica informou que entrou em contato com os 

grupos PET de Santa Maria para averiguar se o transporte para o evento irá passar 

em Frederico Westphalen, para assim, nosso grupo ir junto ao evento sem precisar 

outra deslocação, então a mesma relatou que não tem uma posição ainda sobre o 

assunto, esperando maiores informações. Sobre os banner para o SulPET os 

mesmos serão confeccionados com o dinheiro do caixa do grupo, serão dois 

banners que serão apresentados pelos petianos Franciel e Gian. O tutor pediu 

também aos petianos que seja feito uma atualização sobre os egressos do curso de 

Engenharia Florestal do campus de Frederico Westphalen, para saber a atual 

ocupação dos mesmos, esses dados serão expostos no Congresso de Nova Prata, 

para os visitantes saber sobre os profissionais formados no campus. A respeito da 

seleção dos novos petianos, que será realizada no dia 10/04/2015, a banca será 



composta pelo tutor Edison Cantarelli, acompanhado dos professores Edner e 

Guilherme ambos do departamento de Engenharia Florestal, ainda o petiano 

Franciel acompanhará o processo de seleção. Não havendo mais temas para 

discussão, encerou-se a reunião. 

 


