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ATA DA 10ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos doze dias do mês de junho 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  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. Primeiramente foram 

discutido sobre os artigos enviados para o Enapet, sendo que o artigo sobre 

manejo será feito reajuste e apetiano Jaine Lanz está responsável pelas 

correções e reenvio.A segunda pauta fé segundo a ida dos novos petianos ao 

Enapet, mesmo sem a vinda do recurso os petianos participaram do 

evento.Também foram discutido sobre a atividade realizada pelo grupo PET-

Engenharia Florestal no Enapet, sendo que o grupo ficará responsável pelo 

credenciamento dos participantes no evento.A terceira pauta é sobre a ida de 

dois petianos Aline e Douglas para o treinamento do GDTs que acontecerá no 

sábado dia quatorze de junho deste ano as treze e trinta horas nas 

dependências da Universidade Federal de Santa Maria Campus cede.Em 

seguida foram tratados assuntos referentes aos cursos promovidos pelo grupo 

PET, sendo que nos próximo semestre será realizado um minicurso com a 

professora doutora Rosane  do curso de sistemas, também será realizado no 

segundo semestre o curso de Currículo latez com o professor doutor Edison 

Cantarelli.Após  foram repassados pelos petianos Gian e Jéssica a reunião 

com o Pró menor que se realizará na quarta feira dia dezoito de junho desse 

mesmo ano as 10horas da manhã e terá como pauta as atividades 

desenvolvidas pelo PET com as crianças do Pró menor.Por fim como meta 

para o próximo semestre a realização do projeto em Taquaruçu do Sul para a 



realização do CAR, onde a petiana Jaíne confeccionará uma planilha com as 

visitas realizadas pelos petianos as propriedades rurais. Nada mais havendo a 

tratar encerrou-se a presente ata. 

 


