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ATA DA 10ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

No dia quatorze do mês de maio de dois mil e dezoito, reuniram-se os integrantes 

do PET (Programa de Educação Tutorial) do curso de Engenharia Florestal, da 

Universidade Federal de Santa Maria, Campus Frederico Westphalen e seu 

tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli. O local da reunião foi a sala 45 

do Bloco de Apoio III da UFSM Campus Frederico Westphalen, com o objetivo 

de discutir assuntos de interesse do grupo. Como primeira pauta, foram 

solicitados os certificados de participação do XXI SULPET, evento ocorrido em 

Curitiba-PR, como não havia nenhuma informação sobre o assunto, foi passado 

o assunto para a segunda pauta. Como segunda pauta, foi discutido sobre a 

pesquisa da atividade PET-ÉTICA, fazendo algumas considerações sobre a 

mesma e solicitando a todos os petianos que entregue os dados até o dia 

18/05/18. Como terceira pauta, foi conversado sobre um possível curso 

ministrado pela professora Eliara Piazza, onde ele ficou marcado para início do 

segundo semestre/2018 e seria inicialmente ministrado somente para os 

petianos e em um segundo momento ser replicado para toda a comunidade 

universitária. Como quarta pauta, foi sugerido a criação de um evento, esse 

evento teria como foco a saúde mental. A ideia inicial é convidar a psicóloga do 

campus e fazer uma grande roda de conversa sobre assunto, como sugestão de 

alguns do grupo, realizar uma mateada no dia. Outra sugestão para pauta, foi 

fazer uma parceria com o curso de psicologia, da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), campus Frederico Westphalen, 

onde os petianos Renato, Maitê e Samantha, ficaria de ir até a unidade fazer o 

convite e procurar algumas informações de como pode executar o evento. Como 

quinta pauta, foi feito os repasses da reunião dos petianos. O primeiro repasse, 

foi a sugestão de não ir mais ao INTERPET, evento que ocorre mensalmente em 



Santa Maria-RS, essa decisão foi tomada devido a não ter nenhum 

aproveitamento no evento e além da segurança dos nosso grupo, visto que a 

viagem é longa, perigosa e cansativa. Como segundo repasse, foi conversado 

sobre a limpeza do espaço físico do grupo. Como terceiro repasse, foi 

conversado sobre a realização da avaliação interna do grupo, há mesma 

ocorrerá toda primeira reunião do mês e será feito através de uma roda de 

conversa.  Não havendo mais nenhuma pauta, foi aberta a palavras para os 

petianos que desejasse fazer algum repasse ou comentário sobre a reunião. O 

primeiro repasse, foi sobre a pesquisa com água dos ares condicionados do 

campus. Como segundo repasse, foi sobre a pesquisa com a citronela. Onde foi 

sugerido a realizada de um mutirão para limpeza do viveiro e o convite da 

professora Gabrieli Bernardi, para auxilio na pesquisa.  Não havendo mais nada 

a tratar, deu-se por finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente ata. 


