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ATA DA 12º REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW. 

 

Aos dez dias do mês de julho 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, o 

tutor nos informou que foi até a gráfica responsável pelo bordado do moletom que 

encomendamos e apresentou a opção de como ficaria o bordado da logomarca, então 

decidimos em conjunto que o bordado em tamanho médio será feito do lado do peito, 

com a escrita “PET” em verde e “Engenharia Florestal UFSM-FW” em branco. A 

segunda pauta refere-se ao Enapet 2014, em que decidiu-se a saída de Frederico 

Westphalen para o evento no dia 27/07/14 (domingo) por volta das 08h00min. da 

manhã, sendo que, a data está sujeita a mudança com aviso prévio. Além disso, o tutor 

busca disponibilização de transporte junto à reitoria da sede de Santa Maria, que servirá 

para a locomoção do PET Engenharia Florestal, juntamente com o PET Agronomia do 

campus de Frederico Westphalen. Posteriormente, tratamos sobre o alojamento no local 

do evento, que será usado pelo PET Engenharia Florestal somente à noite, que 

contribuirá na organização com o auxílio no monitoramento dos demais alojamentos, 

onde terá revezamento entre três alunos por noite, sendo um deles do PET Agronomia e 

outro do PET Enfermagem. Como observação, o tutor pediu que os integrantes se 

precavessem e levassem cobertor, lençol e travesseiro. Em seguida, a quarta pauta 

tratou-se do Interpet do mês de julho, que teve data estipulada para o dia 19/07/14 

(sábado) até próxima decisão. Nenhum integrante irá ao evento, com exceção da petiana 

Larissa, que se comprometeu em ir se estiver em Santa Maria. Inclusive, em relação à 

reunião sobre o Enapet no dia 25/07/14 (sexta-feira) que também ocorrerá em Santa 

Maria, ficou por decidir quais dos integrantes irão, sendo que, os petianos Douglas, 



Djoney e Jéssica ficaram a disposição para irem. Por fim, decidiu-se que a última 

reunião do semestre ficou marcada para o dia 18/07/14 (sexta-feira) as 10h00min. 

Tendo o tutor, salientado o grupo da entrega dos banners para a apresentação dos artigos 

no Enapet até semana que vem. Nada mais havendo a tratar, deu-se por finalizada a 

reunião, onde lavrou-se a presente ata. 

 

 


