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ATA DA 19ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL FW 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze (25/09/2014), 

reuniram-se na sala 35 do Bloco de Apoio III da Universidade Federal de Santa Maria, 

campus de Frederico Westphalen, os integrantes do Grupo PET (Programa de 

Educação Tutorial) do curso de Engenharia Florestal da referida instituição, 

juntamente com o tutor do grupo, Professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli, para 

discutir sobre certos assuntos de interesse do grupo. Referente ao INTERPET do mês 

de setembro que será realizado nas dependências da sede da Universidade Federal 

De Santa Maria (UFSM), ficou decidido que os Petianos Douglas e Miriam iram até o 

encontro para repassar as informações sobre o próximo INTERPET do mês de 

outubro que será realizado nas dependências da UFSM campus Frederico 

Westphalen, o qual será organizado pelos três grupos PET’s CESNORS, sendo esses, 

o PET-Florestal, PET-Agronomia e PET-Enfermagem. A data do INTERPET que será 

organizado pelos PET’s CESNORS ficou decidida para o dia onze de outubro de dois 

mil e catorze, (11/10/2014). O encontro irá proceder-se da seguinte forma, em um 

primeiro momento após a chegada dos grupos PET, será realizado uma ginástica 

laborar, a qual foi uma proposta do PET-Educação Física, após a realização da 

mesma, os Petianos seguiram para o auditório do CAFW para a abertura do encontro, 

a qual será selada com uma palestra com o tema referente a questão de mineralogia, 

em virtude que na parte da tarde do encontro, os Petianos terão a oportunidade de 

conhecer as minas de ametistas na cidade de Ametista do Sul – RS, a qual se 

encontra a 45km de Frederico Westphalen, após concluir a palestra, serão repassadas 

as pautas do INTERPET que serão levantadas na hora do encontro. Após finalizar as 

pautas, os Petianos irão se encaminhar para o almoço que será em um restaurante 

panorâmico as margens do Rio Uruguai em Iraí. Após almoçar, os Petianos serão 

encaminhados para conhecer a área da UFSM em Iraí e em seguida os mesmos iram 

para o passeio nas minas de ametistas, onde os mesmos encerraram o dia com o 

passeio. Referente ao PROMENOR em virtude da programação da semana 

Farroupilha a atividade que estava marcada para acontecer teve que ser adiada, 

Miriam sugeriu que no próximo encontro com as crianças do PROMENOR que será no 



dia 03/10/2014, fazer a apresentação inicial do grupo e objetivos do mesmo e 

aproveitar o momento para já realizar o plantio das mudas de flores, e se caso chover 

a proposta é de fazer uma atividade de construção de uma árvore, a qual as crianças 

terão suas mãos pintadas e as mesmas formaram em um papel pardo a forma de uma 

árvore, após a realização da mesma, os Petianos conversaram com as crianças sobre 

a importância da árvore. Sobre a confecção das camisas sociais para o grupo, Miriam 

informou que o valor que a ela conseguiu em uma loja de Três Passos foi de 55 reais, 

o Petiano Douglas irá investigar os preços nas lojas de Frederico Westphalen e em 

seguida irá repassar para o grupo, o qual irá decidir em qual loja será mandado para a 

confecção das referidas camisas. Sobre a Premiação do Trabalho dos Petianos 

Fernando, Luis Fernando e Ricardo, no Congresso Agropecuário, Industrial e 

Tecnológico do Paraná (CONAITEC-2014), ficou decidido que essa premiação será 

divulgada no site do PET-Florestal, após a divulgação na agência de comunicação da 

UFSM, o trabalho premiado refere-se a um trabalho sobre “Araucária angustifólia: 

uma alternativa de manejo florestal sustentável para a produção de alimentos”, o qual 

visa à antecipação da produção de pinhão através da técnica da enxertia. Referente a 

atividade sobre o Cadastro Ambiental Rural, o tutor relatou que por questões 

burocráticas, o mesmo indicou o grupo à esperar o treinamento sobre o cadastramento 

para começar a efetuar as atividades referente ao CAR. Ainda o Tutor informou sobre 

um evento que será realizado no dia quatro de outubro de dois mil e catorze ( 

04/10/2014) sobre sistemas silvipastoris em uma fazenda experimental de Rodeio 

Bonito, que será ofertado pela empresa Pissa Alto Uruguai, a qual trabalha com 

desenvolvimento nesse tipo de sistema, o tutor frisou a importância do evento e 

incentivou a participação dos Petianos, sendo assim ficou decidido que os Petianos 

Aline, Denise, Franciel e Jéssica irão participar do evento e posteriormente 

repassaram as informações relevantes do evento. Douglas também repassou ao grupo 

que no ano de 2015 durante os dias 12-14 de maio estará acontecendo a Feira da 

Floresta, um evento muito importante na área florestal, o mesmo frisou a importância 

do grupo já ir pensando sobre possíveis trabalhos para a divulgação no evento. Não 

havendo mais temas para discussão, encerrou-se a reunião. 


