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ATA DA 17ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

No dia dezessete 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 Branda justificou a sua falta, a 

mesma encontra-se em Santa Vitoria de Palmares à trabalho. Como primeira 

pauta, o tutor Edison Cantarelli solicitou que os resumos que serão 

encaminhados para a JAI, deverão ser encaminhados para ele para revisão, no 

mesmo tema, o petiano Renato foi conversar com o professor M.e Igor Senger, 

sobre a realização do questionário para a atividade de extensão, a qual trata do 

trabalho das mulheres no campo e sucessão familiar, o mesmo repassou, que 

tem há muitos dados referentes  a trabalhos a campo, o qual poderiam ser 

utilizados na atividade, porem o grupo opinou que os dados não são referentes 

ao tema, assim o tutor repassou ao grupo responsável pela atividade, que 

tragam o questionário pronto para próxima reunião dia 24 de Agosto. Como 

Segunda pauta o tutor repassou ao grupo como foi a visita realizada na cidade 

de Novo Tiradentes, aonde foi realizada a identificação das árvores da praça e 

enviada a lista de identificação para confecção das placas, foi proposto pelo 

tutor que no dia 23 de Setembro o grupo irá realizar a colocação das placas na 

área, também, o tutor disse que as placas da praça da cidade de Frederico 

Westphalen, já foram encaminhadas para confecção, sobre a mesma atividade, 

a Petiana Mirian que se encontra em estágio, deu início, a atividade em Três 

Passos. Como terceira pauta a Petiana Brenda comunicou que no seguinte dia, 



irá dar-se início a turma de Inglês, com a nova professora Marilia, as 12:30 na 

sala do PET Engenharia Florestal. Quarta pauta foi a atividade de citronela no 

viveiro aonde o grupo deve realizar uma reunião na sexta-feira, antes do curso 

de inglês, aonde será discutido o dia e quem realizará a atividade. Como quinta 

pauta foi decidido em grupo que o petiano Geovane e a petiana Vanuza, irão 

no interpet em Santa Maria, no dia 26 de Agosto. Sexta pauta, a petiana Edina 

conversou com um professor do curso de Jornal do campus Professor Dr. 

Reges Schwaab.sobre a disponibilidade de realizar um curso sobre artigos nos 

primeiros dias de Setembro, o petiano Lucas repassou, que está em contato 

com outro professor para um curso de Software para final de Agosto. Nada 

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

presente ata. 

 


