
 
 
 

ATA DA 15ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 
 

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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 e 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. Assuntos tratados: Primeiramente, encaminhou-se que 
a petiana Larissa passa agora a ser não bolsista em virtude de estar em 
período de estágio, e dessa forma, o petiano Ricardo passa a ser o novo 
bolsista devido a sua melhor classificação na entrevista de ingresso para o 
grupo. Em seguida, o tutor enfatizou a importância de manter o contato com os 
petianos egressos, tendo em vista a continuidade dos trabalhos desenvolvidos, 
bem como da troca de experiência que estes podem agregar ao grupo, uma 
vez que todas as petianas que egressas até o momento estão realizando 
mestrado em áreas diferentes. Encaminhou-se que seria feito o contato com as 
petianas egressas. No dia dois de setembro o tutor irá ministrar um curso 
básico sobre o currículo lattes para num primeiro momento somente para os 
petianos, para que num segundo momento estes possam auxiliar o tutor na 
realização do mesmo curso para os demais acadêmicos do curso, tendo em 
vista a grande necessidade de realizar o mesmo. A petiana Jéssica informou o 
cronograma das palestras e cursos ás quais ela e a petiana Denise estão 
responsáveis, onde a mesma ficará disponível no site do grupo PET, sendo 
que a próxima palestra será no dia vinte e oito de setembro com o seguinte 
tema: “Potencial Medicinal das Espécies Florestais sob Perspectiva da 
Conservação Ambiental” que será ministrado pela Engenheira Florestal 
formada nesta instituição, Eliara Piazza. A petiana Jaine ficou responsável de 
providenciar o curso de aperfeiçoamento para o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), para ser ofertado para os acadêmicos interessados. O petiano Douglas 
ficou responsável de providenciar o curso da ART e de elaborar o cronograma 
de realização dos cursos de software, e o petiano Djoney irá disponibilizar no 
site do grupo PET os cronogramas em ordem de ocorrência. Ficou 
encaminhado, que cada petiano irá fazer a divulgação das inscrições para o 
vestibular ainda deste ano nas escolas das suas cidades, onde o tutor 
disponibilizará folders e adesivos do curso para essa atividade, com o intuito de 
estimular a escolha pelo curso. Ficou decidido na reunião, que dia vinte e nove 
de agosto alguns petianos irão visitar as propriedades rurais em Taquaruçu 
para começar a elaboração do CAR, fazendo primeiramente um diagnóstico de 
cada área. O tutor irá entrar em contato com o sindicato para tratar a respeito 
do cadastramento, sugerindo que o cadastro seja feito por eles e pelos 
petianos apenas o levantamento dos dados a campo. No dia cinco de setembro 
iniciasse as atividades na PROMENOR, onde todos os petianos deverão ir para 



esse primeiro dia de apresentação. Para o próximo InterPET que será no dia 
trinta de agosto a princípio irá os petianos novos (Mirian, Ricardo, Priscila e 
Giovana), onde o petiano Douglas se disponibilizou em acompanhá-los. 
Contudo, o tutor tentará conseguir o micro ônibus para que os demais possam 
ir. Haverá no dia vinte e nove á noite, uma janta com os demais PET’s da 
UFSM, mas ficou decidido que este grupo PET não teria como ir. O petiano 
Douglas levantou a possibilidade de a mesma ser adiada para o dia trinta após 
o InterPET, e ficou responsável em levar essa sugestão para os demais grupos 
PET’s. O petiano Douglas também, sugeriu de mudar o logo do grupo PET e 
sua sugestão foi aceita com êxito. Nada mais havendo a tratar encerrou-se á 
presente ata. 


