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ATA DA 18ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos onze 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 e 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. Inicialmente, o 

primeiro repasse foi referente a visita do Grupo PET ao PROMENOR que ficou 

definida para o dia 19/09/2014 com saída do campus da Universidade prevista 

para as 12:45Hs onde irão os petianos Aline, Djoney, Priscila, Jaine, Giovana, 

Elenice, Mirian,Jéssica e Gian. Ainda referente as atividades que serão 

desenvolvidas pelos petianos no PROMENOR, ficou definido que cada petiano 

deve trazer duas garrafas PET para as próximas oficinas que serão realizadas. 

Posteriormente foi abordado sobre as atividades do CAR onde ficou decidido 

que o grupo deve se reunir na semana que vem para finalizar o processo da 

propriedade analisada. Também ficou decidido que a cada visita as 

propriedades de Taquaruçu do Sul irá oito petianos, sendo também definido 

analisar oito propriedades rurais, onde os petianos devem fazem duplas e cada 

dupla será responsável por uma propriedade. Em seguida, o tutor fez o repasse 

que os adesivos com o nome da profissão “Engenheiro Florestal” estavam 

disponível para os petianos distribuir entre os acadêmicos do curso de 

Engenharia Florestal e os respectivos professores do curso. Posteriormente, o 

tutor pediu que fosse organizado uma lista com as escolas, data e quantidade 

de turma visitadas pelos petianos para divulgar o vestibular da UFSM e o curso 

de Engenharia Florestal campus de Frederico Westphalen. Ficou definido 

também que no dia 12/09/2014 o tutor juntamente com as petianas Elenice e 

Denize irão visitar as escolas do município de Tenente Portela. Outro repasse 

pelo petiano Douglas foi referente ao curso de preenchimento da ART e uma 

palestra sobre “Atribuições Profissionais do Engenheiro Florestal” que será 

realizada em uma prevista data entre os meses de outubro e novembro sendo 

que a equipe do CREA de Frederico Westphalen nos confirmará a data. Outra 

palestra informada pelo petiano Djoney é sobre Fisiologia Vegetal que será 

ministrada pela professora Hilda Hildebrand no mês de novembro com data 



ainda a ser definida. O próximo assunto foi referente ao INTERPET do mês de 

outubro que será realizado em Frederico Westphalen com a organização dos 

grupos PETs Engenharia Florestal e Agronomia, onde se definiu uma comissão 

do PET Engenharia Florestal para se reunir com uma comissão do PET 

Agronomia, sendo os petianos: Jéssica, Jaíne, Ricardo e Mirian. Par finalizar, o 

petiano Douglas informou ao grupo que enviou os orçamentos dos materiais 

solicitados para um membro da comissão organizadora do ENAPET sendo que 

o mesmo confirmou o recebimento do orçamento. Nada mais havendo a tratar 

encerrou-se a presente ata. 

 

 

 

 


