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ATA DA 8º REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW. 

 

Aos trinta dias do mês de abril de 2015 reuniram-se na sala 35 de reuniões do Bloco de 

Apoio III, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), campus de Frederico 

Westphalen, os membros do Grupo PET (Programa de Educação Tutorial) e seu tutor, 

Professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli, onde foram abordadas as pautas a seguir 

relatadas. Primeiramente, o tutor apresentou aos membros o banner da logomarca do 

grupo PET que veio essa semana da gráfica. Essa mesma gráfica ficará responsável pela 

confecção dos cartões de apresentação do grupo, para isso, é preciso do arquivo da 

logomarca no modo córion, onde serão confeccionados 100 cartões para cada petiano, 

que serão levados até o congresso, como meio de divulgação. Ainda sobre o congresso, 

três petianos se dispuseram a ir com o professor de carro até Nova Prata, sendo eles: 

Douglas, Priscila e Jaine. A segunda pauta refere-se ao Interpet do mês de maio, que 

acontecerá no dia 23 (sábado), em Palmeira das Missões, sendo provável que iremos 

com o transporte da JVS, saindo pela manhã e retornando ao meio dia de sábado. 

Posteriormente, tratando sobre o Enapet, ainda está pendente, ou seja, ainda não se sabe 

sobre o recurso que seria dividido entre os grupos, que sobrou do Enapet que ocorreu no 

ano passado em Santa Maria. E sobre o Enapet que acontecerá esse ano em Belém do 

Pará, veremos sobre a disponibilidade de transporte até o local do evento, com o custeio 

que está previsto de entrar no dia 05 de maio (terça-feira), havendo a possibilidade de 

nos deslocarmos de avião ou ônibus, sendo provável que irão apenas 3 ou 4 petianos ao 

evento. Como pauta referente aos cursos, o tutor comunicou que entrou em contato com 

o Sindicato Rural de Frederico Westphalen e viu sobre a disponibilidade de datas para 

que o Senar apresentasse ao grupo um curso sobre Cultivo de Erva-Mate com carga 

horário de 24 horas. A quinta pauta se trata do contato que fizemos com os egressos do 

curso de Engenharia Florestal, para compilação dos dados, os membros deverão enviar 

um e-mail ao tutor até dia 07/05 (quinta-feira) com as informações expressas em uma 



planilha do Ecxcel com nome, telefone, e-mail, cidade e atuação do egresso 

entrevistado. Para contatar os egressos do curso, o grupo se dividiu da seguinte forma: 

Douglas, Fernando e Luis contataram os egressos da turma de 2011; Aline, Giovana e 

Mirian contaram a turma de 2012; Gian e Franciel a turma de 2013; Jaine e Priscila a 

turma de 2014; Djoney, Denise e Jéssica a turma de 2015. Por fim, sugeriu-se que seja 

retomada a atividade do CAR pelo grupo. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 

finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente ata. 

 

 

 


