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ATA DA 16ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

No dia dez do mês de agosto de dois mil e dezessete, reuniram-se os 

integrantes do PET (Programa de Educação Tutorial) do curso de Engenharia 

Florestal, da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Frederico 

Westphalen e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli. O local da 

reunião foi a sala 45 do Bloco de Apoio III da UFSM Campus Frederico 

Westphalen, com o objetivo de discutir assuntos de interesse do grupo. Como 

repasses iniciais sobre as faltas, a petiana Larissa não justificou a sua falta. 

Como primeira pauta, foi discutido sobre a prestação de contas e algumas 

dificuldades para realizar a mesma. Ficou definido que as reuniões do grupo 

passarão a ser nas quintas-feiras pelo motivo de coincidir os horários 

disponíveis por todos os integrantes do grupo. Ainda, decidiu-se que as aulas 

de inglês deverão ser ofertadas em outro dia, a ser definido com o professor de 

inglês, pelo mesmo motivo. Como segunda pauta, o tutor informou que no dia 

onze de agosto do decorrente ano, o mesmo visitará a cidade de Novo 

Tiradentes para fazer a identificação das plantas na praça da cidade, levando 

como convidado a participar desta atividade o Profº Dr. Guilherme Ceolin e o 

petiano Renato. Como terceira pauta, o tutor informou que no dia nove do mês 

de agosto recebemos a visita do Vice-prefeito da Cidade de Derrubadas, a 

Secretária de Turismo e a Coordenadora do Parque Estadual do Turvo, onde 

os mesmos firmaram uma parceria como grupo PET Engenharia Florestal e o 

Profº Dr. Nilton Mantovani, no qual serão realizados alguns projetos de 

interesse no Parque. Como quarta pauta, foi discutido sobre as atividades a 

serem realizadas pelo grupo no segundo semestre do corrente ano, e também, 

sobre contatar os palestrantes e os ministrantes dos cursos que serão 

ofertados, para que sejam definidas as datas para os mesmo eventos. Nada 



havendo mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, onde lavrou-se a 

presente ata. 

 


