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ATA DA  20ª  REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos dois dias do mês de outubro 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  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. Nesta reunião os 

petianos do 8º semestre estavam ausentes, devido a viagem de estudos. 

Primeiramente foi tratado assuntos da primeira visita ao pró-menor e 

combinado o plano das atividades a serem desenvolvidas na sexta seguinte 

(dia 3/10). Um segundo assunto tratado foi a respeito de curso/palestra 

desenvolvidas pelo CREA, em que ficou por opção de datas, os dias 24 ou 31 

de outubro, ou ainda uma terceira data, que seria dia 7 de novembro, em que 

os assuntos a serem abordados no curso e na palestra, seriam 

respectivamente “Preenchimento de RT, e Atribuições do Engenheiro 

Florestal”, Este primeiro, seria destinado à alunos formandos, e com 

disponibilidade de 30 vagas, já a palestra, seria voltado à todos os acadêmicos 

do curso, com limite de 60 vagas. Também nesta data realizamos 

planejamento e demais organizações para o INTERPET, que será realizado dia 

11 de outubro, em nosso campus, sendo que será organizado pelos PET’s do 

CESNORS. Em seguida, recebemos visita do professor Dr. Guilherme Ceolin, 

que nos propôs a ideia de realizar em parceria a divulgação de um concurso 

para a escolha de um logan para o Herbário FWF (Frederico Westphalen 

Florestal), onde tem-se o objetico da divulgação do herbário, que também é 

público e que ao mesmo tempo servirá como atrativo e contribuinte para a 

divulgação do curso. Em um primeiro momento, seria feito a divulgação do 



concurso para que este logan seja lançado na inauguração do herbário, e 

quem sabe até este momento, servir de ponta pé inicial para criarmos um 

roteiro de visita em nossa universidade, com assuntos e iniciativas voltadas à 

nosso curso e em parceria com nosso departamento. Outro assunto discutido, 

foi a falta de conhecimento de softwares e demais assuntos voltados à 

informática, por nossos integrantes do PET, sendo que há uma grande 

demanda e também necessidade de alcançar uma qualificação nesta área, 

sendo assim, foi proposto um possível futuro curso, mais voltado à autocard 

ministrado pela empresa LUZA Informática. Preços e possíveis período de 

curso, serão vistos, assim como a disponibilidade de vagas. Por fim, foi 

decidido o modelo de camisas personalizadas do grupo, sendo que estas serão 

confeccionadas nos próximos dias. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a 

presente ata. 


