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ATA DA 14ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

No dia dezoito 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 das petianas Larissa e 

Jéssica que justificaram a ausência. Como primeira pauta, foi tratado a respeito 

de realizar uma campanha de doação de roupas para instituições do município 

de Frederico Westphalen, está ideia partiu do PET Ciências Agrárias e terá o 

apoio do PET Engenharia Florestal. Como segunda pauta, o tutor deixou 

algumas observações gerais a respeito do InterPET, que ocorreu no dia 

dezesseis de junho e criou a possibilidade de realizar um curso de primeiro 

socorros para toda a comunidade acadêmica. A terceira pauta foi relacionada à 

atividade de identificação arbórea das praças do município, que ficou marcada 

para o dia vinte de junho (quarta feira) as dezessete horas, esta atividade contará 

com a presença da aluna Natalia do curso de Jornalismo, que fará fotos da 

execução do trabalho. Como quarta pauta foi discutido a respeito dos futuros 

eventos que, possivelmente contará com a presença dos integrantes do PET, 

existindo a possibilidade de deixar o micro-ônibus para o SULPET de dois mil e 

dezenove.   A quinta pauta discutida foi a respeito da atividade “mulheres ao 

campo”, esta será feita em dois dias: vinte e vinte e três de junho, os 

responsáveis de fazer as visitas no primeiro dia são as petianas: Cabriele, Maitê, 

Larissa, e Edina e no segundo dia os responsáveis são: Guilherme, Eduardo, 

Geovane e Samantha. A sexta pauta, foi sobre o curso de matemática básica, 

ministrada pelos petianos: Renato, Vinicius e Geovane,  ocorrido no dia onze de 



junho no campus da UFSM-FW, que contou com a presença de quatorze alunos 

do terceiro semestre de Engenharia Florestal.  Nada havendo mais a tratar deu-

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


