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ATA DA 17ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 
 
Aos quatorze 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/CESNORSe 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 o 
tutor do grupo comentou sobre a possibilidade de haver greve na instituição, 
uma vez que a sede da instituição (Santa Maria), não aderiu à greve. Relatou-
se na volta das atividades presenciais para o dia seis de agosto de 2015, uma 
vez que o grupo irá manter atividades do grupo entre o período de três 
semanas à distância. O tutor também salientou que o curso da Erva-Mate ficou 
para a primeira quinzena do mês de setembro de 2015. O grupo dialogou sobre 
a ida de alguns de seus integrantes para o estágio curricular, onde o Professor 
Edson comentou sobre uma vaga para estágio no CREA, sendo a mesma 
remunerada. Dentre as pautas da referida reunião discutiu-se sobre o atraso 
das bolsas do programa, onde todos os integrantes do grupo ficaram de 
assinar um abaixo assinado de todos os PETS, com finalidade de melhoria do 
programa, uma vez que os petianos Djoney e a petiana Jéssica Croda ficaram 
de enviar para os demais integrantes o link do mesmo. Com a saída de alguns 
integrantes para o estágio curricular, comentou-se em uma possível nova 
seleção para novos integrantes ao grupo no segundo semestre letivo do ano de 
2015, onde as vagas serão destinadas provavelmente para os acadêmicos de 
segundo e quarto semestre do curso. Tendo em vista o último evento que o 
grupo realizou no dia dez de julho em comemoração ao dia do Engenheiro 
Florestal, destacou-se que o mesmo apresentou bons resultados e atingiu os 
objetivos esperados pelo grupo. O petiano Douglas salientou em refazer um 
curso de SketChup novamente para o curso de Engenharia Florestal, o petiano 
Franciel também salientou em fazer novos cursos no segundo semestre do ano 
letivo, onde será feito provavelmente os cursos de Sping, ArcGIS e um curso 
que a Professora Drª Rosane do curso de Sistemas da Informação irá oferecer. 
A petiana Brenda mencionou sobre a vinda de alunos da PAE á faculdade para 
uma visita, com o objetivo de mostrar realidades novas aos alunos da mesma. 
O professor Tutor comentou sobre uma feira que acontecerá nos dias 22, 23 e 
24 de outubro sobre a agricultura familiar, onde salientou a participação do 
grupo no mesmo, com a finalidade de promover cursos referentes a plantios e 
a geração de mudas arbóreas. Por final da reunião relatou-se em refazer 
novamente a atividade de divulgação do curso de Engenharia Florestal nas 
escolas da região, bem como nas escolas das cidades dos integrantes do 
grupo. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente ata. 


