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ATA DA 17ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

Aos quatro dias do mês de setembro 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, UFSM/CESNORS  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.Primeiramente foi 

realizado os repasses dos petianos que foram no interpet:no primeiro momento 

foram explanados o financeiro do enapet, o qual se não tivesse sido cedido a 

licitação do orçamento do ru não teria sobrado verba e teria dado um prejuízo 

em torno de 41 mil reais, sendo que assim sobrou em torno de 40 mil a verba 

que talvez seja repassada para todos os pets da UFSM aproximadamente 5 mil 

para cada pet de 19 Pets, o prazo para o envio dos orçamentos será ate 

amanha dia 5 de set, para o Lucas. Entre os assuntos foi também a 

apresentação dos novos petianos e também do arrasta pet.Logo em seguida 

ficou decidido que os orçamentos fica a cargo do petiano Douglas para 

encaminhar os orçamentos para o responsável Lucas do Pet Matemática.Num 

terceiro momento foi discutido sobre a atividade do PROMENOR, onde todos 

os petianos irão sair da universidade as 12:45, para realização das atividades. 

Nesta mesma data acontecerá  as dezesseis horas e trinta minutos a  palestra  

que tem por titulo: Potencial medicinal das espécies florestais sob perspectiva 

da conservação ambiental, onde a petiana Denise fica responsável pela  

apresentação da palestrante Eliara.Após foram tratados como seria  o 

andamento do  CAR( Cadastro Ambiental Rural), onde fica decidido que a  a 

primeira propriedade que será feito o cadastro será a propriedade de posse de 

nosso tutor, localizada no município de Seberi, onde a mesma tem como fins a 

aprendizagem  dos petianos,  para que futuramente ocorra o encaminhamento 

e finalização de demais propriedades. Em seguida foram levantadas algumas 

dúvidas referentes ao curso sobre o currículo Lattes, onde as duvidas só serão  

solucionadas, depois que os telefones voltarem a funcionar no campus.Na 

sequência fica decidido que a ida para Palmeira das Missões com a integração 

em pets agronomia enfermagem educação física e florestal não será realizada, 

devido a custos para os deslocamentos e também devido ao tipo de atividade 

que não é de cunho do âmbito florestal.Fica tratado também que o tempo da 



reunião deverá manter  certa tolerância.Por fim com o conhecimento e acordo 

de todos os petianos serão confeccionadas novas camiseta sociais, sendo que 

será feito orçamentos,das mesmas. Nada mais havendo a tratar encerrou-se á 

presente ata. 


