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A os quatorze dias do mês de maio 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. Na referida reunião 

foi abordado que seriam feitos 100 cartões para cada Petiano, ainda foi 

levantado que houve correções nos cartões, e que estes foram encaminhados 

para a gráfica, porém não tinham a certeza de que ficariam prontos até a sexta 

antes do Congresso Florestal dia quinze de maio de dois mil e quinze, desta 

forma ficou decidido que o Luís Fernando ficaria responsável por pegar os 

cartões na segunda-feira. Ainda para o Congresso Florestal ficou decidido de o 

professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli, levar folders e adesivos pra 

divulgação do curso, e quanto aos Banners estava tudo ok, também ficou 

decidido que no mínimo dois petianos ficariam no estândi do campus, a fim de 

representar o PET. Já para o curso que se teria em maio com o instrutor do 

Sindicato, este foi cancelado, uma vez que teria que ter sido comunicado ao 

instrutor no mínimo com dois meses de antecedência. Desta forma foram 

levantadas outras datas como, 17 e 18 de julho a fim de se conseguir realizar o 

curso do cultivo da erva mate, caso a haja greve, este assunto será discutido 

novamente a fim de saber se será realizado ou será cancelado por falta de 

acadêmicos. Caso ocorra a greve realmente o semestre que está sendo 

ocorrendo provavelmente será terminado pelos professores da UFSM do 

Campus de Frederico Westphalen, a menos que o CEPE não permita. Para o 

Interpet que irá ocorrer no dia vinte e três de maio de dois mil e quinze os 

alunos do sétimo semestre não poderão participar uma vez que terão viagem 



 
de estudo com o professor Dr. Oscar. Já para o Enapet não se sabe ainda 

quem será o Petiano que vai uma vez que, o custeio ainda não entrou, foi 

levantada a hipótese que ira quem quiser ir e possuir mais presença, já que 

não se têm como ponderá as atividades realizadas pelos petianos. A respeito 

das atividades dos egressos muitos petianos não conseguiram alcançar os 

objetivos, pois os egressos não responderam, porémo que foi conseguindo foi 

encaminhado ao tutor professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli. Ainda nesta 

reunião houve questionamentos sobre os certificados do curso de Excel, uma 

vez que muitos acadêmicos não fizeram toda a carga horária necessária para 

receber o certificado, então foi decidido se fazer os certificados de acordo com 

a presença de cada acadêmico. Ficou decidido também que os organizadores 

dos cursos e ou palestras não receberam certificados por organização apenas 

por participação ou ministro de cursos e ou palestras. A partir do dia vinte e 

cinco de maio de dois mil e quinze serão ministradas aulas de assuntos 

escolhidos pelos petianos isso ocorrerá nas aulas de iniciação cientifica e será 

desempenhado a fim de os acadêmicos iniciantes conhecer um pouco melhor o 

curso e possivelmente se caracterizarem com algum assunto, para desta forma 

fazer e desempenhar projetos do seu interesse. O curso ministrado pelos 

acadêmicos (a) Jaine Cristiane Klafke Lanz e Douglas Trautmann e Silva sobre 

o Google Sketchup foi de alto agrado perante os acadêmicos que participaram 

do curso, porém foi levantado que todo curso realizado deveria ser posto 

cartazes, para que desta forma fosse visível para todos os acadêmicos e 

também professores, que os petianos estavam ministrando cursos, 

desempenhando um dos seus papéis de disseminadores de conhecimento. 

Nada havendo mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, onde lavrou-se a 

presente ata que vai assinada pelos participantes. 


