
 

ATA DA 11
a
 REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL - FW 

 

Aos vinte e seis dias do mês de julho de 2014 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. Edisson Bisognin Cantarelli, onde foram abordadas as seguintes 

pautas: Primeira pauta: Foi discutida a questão do alojamento, onde ficarão os 

integrantes durante o Enapet. Decidiu-se que os petianos fiquem no alojamento da 

Universidade em Santa Maria para poder auxiliar em questões técnicas do local, neste 

alojamento somente será permitido a entrada de quem possuir crachá de organizador. 

Sendo as seguintes tarefas de responsabilidade dos mesmos: Alojamento, 

credenciamento, entrega de pastas e crachá. A saída de Frederico Westphalen para Santa 

Maria ficou agendada para o dia 27/07/2014 pela manhã, podendo haver alteração. 

Segunda pauta: O recurso para inscrição dos novos petianos está disponível, a partir do 

dia 25 cada petiano deverá solicitará pessoalmente sua inscrição. Terceira pauta: O 

artigo Pesquisa e extensão: Manejo Florestal conforme o novo Código Florestal 

Brasileiro não foi aprovado, sendo assim os integrantes que o escreveram deverão fazer 

as alterações necessárias e submetê-lo novamente. Quarta pauta: O grupo decidiu fazer 

um moleton para uso no evento do Enapet. Quinta pauta: A petiana Aline repassou o 

cronograma do Enapet, e informações do treinamento dos GTD’s, sendo que no 

próximo treinamento do dia 28/06/2014 ficou decidido que os petianos Douglas e Jaine 

irão até Santa Maria para participação deste evento. Sexta pauta: No segundo semestre 

de 2014 será realizado o programa Promenor, neste os petianos ensinarão crianças de 

diversas escolas de Frederico Westphalen a plantar mudas de flores e frutíferas com a 

proposta de criar uma área de lazer. Para isto será utilizado mudas do viveiro da 

UFSM/FW, e serão solicitadas doações de floriculturas da cidade, caso não seja 

possível, as mudas serão fornecidas com os recursos do grupo PET, a Falsa-érika seria 

uma opção de mudas para estaquia. Nada havendo mais a tratar deu-se por finalizada a 



reunião, e a presente ata.  

 


