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ATA DA 15° REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 
 
Aos dois dias do mês de julho de dois mil e quinze, 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 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. No primeiro momento foram repassadas 
pautas tratadas na Assembleia dos grupos PET’s da UFSM em Santa Maria  
que acorreu no dia vinte e sete de maio deste mesmo ano, sendo como 
assunto principal o Regimento interno dos grupos PET’s onde foram 
apresentadas vantagens e desvantagens em futuras mudanças e nos assuntos 
gerais foi tratado sobre o ENAPET 2015 e recurso do ENAPET 2014 com 
leitura da prestação de conta contendo o repasse de três mil seiscentos e trinta 
e seis reais e trinta e dois centavos para cada grupo PET devendo ser investido 
em equipamentos já na ocasião previamente escolhidos com ordem de 
prioridade, uma caixa de som e microfone, notebook e câmera digital. No 
segundo momento foi tratado sobre o andamento do livro do PET. Em terceiro 
momento foi tratado sobre o evento em relação ao Dia do Engenheiro Florestal 
com tema sobre a atualização do setor florestal no Rio Grande do Sul, a ser 
realizado no dia dez de julho de dois mil e quinze com divisão de tarefas como 
cartaz, convites, palestras, inscrições, incluindo uma breve apresentação sobre 
o curso e egressos, dentre outros. Por fim foi tratado sobre a transferência de 
data do curso de erva-mate para os dias treze, quatorze e quinze de agosto de 
dois mil e quinze. Nada havendo mais a tratar, deu-se por finalizada a reunião, 
onde lavrou-se a presente ata. 
 


