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ATA DA 17ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

No dia nove de julho de dois mil e dezoito, reuniram-se os integrantes do grupo 

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, as petianas Cabrieli Aline Jaeger, Édina Regina Dal Molin e Larissa De 

La Flora não justificaram. Como primeira pauta, foram discutidas as atividades 

para a semana as quais ficou pré-definida a data para a campanha do 

agasalho organizada pelo grupo em parceria com o grupo PET Ciências 

Agrarias que ficou a princípio para o dia 14 de julho de 2018 e a atividade 

“Mulheres no Campo” para fazer a próxima visita no dia 11 de julho.  Para a 

segunda pauta, teve como tema a atividade nas demais praças de colocação 

de placas a qual ficou para ser discutida na volta as aulas. Na terceira pauta, o 

tutor repassou que uma professora do quinto ano do fundamental da Escola 

Sepé Tiarajú procurou o mesmo para realizar uma visita ao viveiro do Campus 

com as crianças no dia 07 de agosto de 2018, onde viriam duas turmas, uma 

pela parte da manhã e outra pela parte da tarde. Na quarta pauta discutiu-se 

sobre os trabalhos que grupo irá levar para o Congresso de Nova Prata sendo 

este dois: Trabalho de Arborização das Praças da região e o Trabalho com o 

pó de rocha, assim como a possibilidade de ter trabalhos do grupo na 33º 

Jornada Acadêmica Integrada da UFSM (PET Ética, PET ensino, Trabalho 

relacionado ao uso de ar condicionado e o trabalho das praças de Frederico 

Westphalen). Como quinta pauta um breve relato dos estudantes que 



compareceram no InterPET do mês de julho. Não havendo nada mais a tratar 

deu-se por finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente ata. 


