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ATA DA 7ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

Aos vinte e três dias do mês de abril 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. Inicialmente o 
primeiro repasse da reunião foi destacado a participação dos petianos Aline, 
Denise, Jéssica, Jaíne, Douglas, Gian, Franciel, Djoney, Fernando, Luis 
Fernando e Priscila no XVIII SULPET – Encontro dos grupos PET’s da Região 
Sul, onde o mesmo foi realizado na cidade de Londrina, Paraná. O encontro 
ocorreu na Universidade Estadual de Londrina – UEL, com a organização dos 
PET’s: Física, Geografia, Educação Física, Matemática, e Zootecnia da UEL e 
do PET Alimentos da UTFPR. Os petianos que participaram do evento 
comentaram sobre a experiência significativa em ter participado do evento, 
onde tiveram a oportunidade de participar de uma palestra realizada por Sonia 
Bridi, em que contextualizou sobre sua vivência em educação em diferentes 
países. Durante o evento os petianos realizaram oficinas e participaram de 
grupos de trabalhos, os GDT. Onde todos os GDT’s tinham como objetivo, 
discutir melhorias do ensino, pesquisa e extensão para todos os acadêmicos. 
Foi informado pelos petianos que participaram do evento, que o próximo 
SULPET será realizado em 2016 em Porto Alegre, onde será organizado pela 
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os petianos presentes 
no evento informaram que não tem mais vagas disponíveis no alojamento para 
o ENAPET de 2015 que será realizado de 27 a 31 de julho de 2015 em Belém, 
Pará. Sendo que caso abrir novamente as inscrições com alojamento, o tutor 
sugeriu ao Grupo Pet Engenharia Florestal a participação de dois petianos 
nesse evento. Por fim, os petianos que participaram do SULPET relataram ao 
tutor que apreciaram do evento, e acharam de grande valia a participação no 
mesmo, somando experiências e aprendizado que poderão melhorar o 
desenvolvimento das atividades que o nosso grupo realiza. Posteriormente foi 
abordado sobre a confecção de um banner somente com o logo do PET 
Engenharia Florestal, para o mesmo ser usado nos eventos e palestras que o 
grupo PET irá realizar. Também foi tratado sobre a confecção de um cartão 
pessoal para cada membro do grupo, onde nesse cartão contara com o 
símbolo do Grupo PET, link da página do Facebook do grupo, e link do site do 
PET Engenharia Florestal, e também informações pessoais do petiano. Em 
seguida, o tutor solicitou aos petianos, para entrar em contato com o SENAR, 
para ser marcado um curso de Tecnologia em Poda para o mês de maio. Nada 
mais havendo a tratar encerrou-se a presente ata. 


