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ATA DA 13ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

No dia onze do mês de junho 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 de Frederico Westphalen, e seu 

tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli, na sala 45 do Bloco de Apoio III 

do campus de Frederico Westphalen, para discutir assuntos de interesse ao 

grupo. Como repasse inicial, foi falado sobre a falta da petiana Vanusa, que 

não houve justificativa. Como primeira pauta, foi repassada a programação e 

planejamento do evento Interpet, nesse ano ocorrendo em Frederico 

Westphalen, tais como o transporte dos petianos até o local do evento, 

infraestrutura do local, certificados e brindes. Como segunda pauta foi definido 

o dia do curso da plataforma Lattes para o dia dezoito do mês de junho, tendo 

como local de realização a sala do PET e sendo ministrado pelo tutor. A 

terceira pauta foi relacionada à atividade “mulheres no campo” tendo sido 

definido o objetivo de realizar cinco visitas a propriedades de Frederico 

Westphalen e cinco visitas no município de Taquaruçu do Sul até o final do 

ano, com realização do questionário em dez propriedades por visita. Além 

disto, foi reorganizado o cronograma com relação as visitas. Como quarta 

pauta foram discutidas as formas de elaboração do repelente natural a base do 

óleo extraído da Citronela e quais métodos e pesquisas seriam usadas como 

referência. Também foram debatidos quais métodos seriam definidos como 

mais eficientes para testar a eficácia do produto. Foi reforçada o objetivo de 

transformar todos os resultados e ideias obtidas em artigos científicos. A quinta 

pauta discutida foi a respeito da atividade de identificação arbórea de Frederico 

Westphalen e a necessidade de restaurar algumas placas com nomes de 

árvores devido as mesmas terem sido avariadas. Outra proposta desta pauta 



foi a ideia de realização de identificação arbórea nas demais praças da cidade 

como a praça da URI e a praça da Corsan. Nada havendo mais a tratar deu-se 

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


