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ATA DA 31ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

Aos trinta 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/CESNORS e seu tutor, professor Dr. 

Edison BisogninCantarelli, na sala 35 do Bloco de Apoio III do campus de 

Frederico Westphalen, para discutir assuntos de interesse ao grupo. 

Primeiramente foram dadas as boas vindas aos novos petianos 

(GiovanaCerutti,Mirian Fernanda Scheuermann, Priscila Simon, Ricardo 

Bauer Pilla). Estes vão ser inseridos nas atividades definidas no 

planejamento de dois mil e quatorze junto aos outros petianos a fim de 

colaborar com as atividades. Ainda, os novos petianos devem fazer o 

cadastro, assinar e fazer o termo de compromisso, se cadastrar no Siga 

Pet e posteriormente será feita a homologação dos mesmos.O 

planejamento deverá ser reestruturado, com outros critérios 

estabelecidos como: Ter no máximo oitocentos caracteres, incluído 

espaços e pontos, onde este deve ser mandado na forma de DOC(x) 

Word, até o dia nove de abril de dois mil e quatorze(sexta-feira).No dia 

trinta de abril de dois mil e quatorze terminou o período para utilizar o 

auxilio que o Pet da Engenharia Florestal recebeu do Ministério da 

Educação (MEC). Posteriormente foi decidido que quem ainda não 

participou de algum evento ou curso terá direito a R$185,00 para 

participar de algum evento ou curso que tenha interesse.Ocorrerá no mês 

de maio do ano de dois mil e quatorze um curso de excel no qual será 

ministrada pela professora Magda Lea  Zanon, com duração de trinta 

horas, está será dividida em seis horas semanais, sendo duas horas nas 

segundas-feiras e quatro horas nas sextas-feiras. A inscrição está sendo 

feita pelo site do Pet, onde terá um custo de R$5,00 por pessoa. Nada 

mais havendo a tratar encerrou-se a presente ata. 

 


