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ATA DA 21ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos nove 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 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. De início o tutor, fez 

alguns repasses para o grupo referente as inscrições para vestibular do curso 

de Engenharia Florestal e demais cursos deste centro. Para Engenharia 

Florestal houve um decréscimo no número de inscritos, cerca de 50, não 

chegando ao número de vagas existentes, que é de 60. Relações Públicas e 

Engenharia Ambiental também apresentaram menos inscrições, no entanto o 

curso de Agronomia, superou as expectativas. Com base em dados já 

existentes, o curso hoje (Eng. Florestal) apresenta somente 57% das vagas 

preenchidas, o que levou-se a uma discussão entre integrantes do Pet, visando 

possibilidades para melhorar a situação. Com a mudança na forma de ingresso 

na Universidade, a partir de 2015, o Pet lança mão de atividades que buscarão 

a permanência dos acadêmicos no curso, bem como novas metas de apoio aos 

mesmos. Ainda o tutor comunicou que as palestras referentes as “Atribuições 

do Profissional Engenheiro Florestal” e sobre o “Preenchimento de ART’s”, 

estão sendo agendadas por responsáveis do CREA, com previsão de ocorrer 

ainda neste semestre. Neste mês estará ocorrendo a Jornada Acadêmica 

Integrada – JAI, onde integrantes do grupo estarão apresentando trabalhos. 

Será disponibilizado, pelo centro, um ônibus para os mesmos, onde a 

integrante Jaine Lanz estará representanto o grupo. No dia 03 de outubro de 

2014, integrantes do grupo pet Florestal, estiveram desempenhando atividades 

no Promenor de Frederico Westphalen. De início foi feita uma apresentação 



geral do grupo, após dinâmica para integração, e para finalizar, plantio de flores 

no jardim da entidade. As atividades foram registradas e divulgadas no site do 

grupo pet. Segundo repasse da integrante Giovana, as camisetas 

encomendadas para o grupo Pet, que servirão para participação em eventos e 

divulgação de atividades, estão sendo confeccionadas e serão entregues em 

um prazo de até 40 dias, custarão para o grupo em torno de R$ 935,00 

(novecentos e trinta e cinco reais). Ocorrerá neste dia 11 de outubro de 2014, o 

Interpet – encontro entre os Pet’s da Universidade Federal de Santa Maria, em 

Frederico Westphalen, sob organização dos Pets da Engenharia Florestal e 

Agronomia (Frederico Westphalen) e Pet Enfermagem (Palmeira). Os repasses 

foram feitos pelos petianos Ricardo e Jéssica, que confirmaram a vinda de 37 

petianos de Santa Maria e 10 petianos de Palmeira. A organização do evento 

conta pela parte da manhã com, atividade de abertura (ginástica elaboral),  

palestra, levantamento e apresentação de pautas que serão votadas no dia. O 

petiano Douglas sugeriu como pauta o agendamento de todas as reuniões e 

eventos do Interpet 2015, aproveitanto o momento o tutor sugeriu a solicitação 

de aprovação para que o recurso (custeio) vindo aos grupos Pet’s, para que 

seja utilizado para o SULPET que ocorrerá em 2015. Após estará ocorrendo o 

almoço na cidade de Iraí, caminho das atividades que se realizarão na parte da 

tarde, visita a Área da Universidade em Iraí e o passeio a Amestista do Sul. 

Foram acertados alguns detalhes ainda: as atas serão redigidas por dois 

petianos, sendo um deles da Agronomia e a Jaine Lanz da Florestal; Será dado 

um relógio personalizado do Pet da Engenharia Florestal e uma cuia do Pet da 

Agronomia para os 2 Pet’s que apresentarem maior número de integrantes no 

evento; o evento ocorrerá com qualquer tempo, e será comunicado o possível 

uso de guarda-chuvas, ressalto que em caso de mau tempo pela parte da 

tarde, poderá ocorrer alterações na programação; o andamento das pautas 

será por responsabilidade dos tutores Vanderlei Rodrigues e Edison Cantarelli; 

os custos do evento se darão pelo almoço R$ 25,00 e pela visita em Amestista 

R$ 10,00. Foi solicitado pela integrante Elenice que a elaboração dos 

certificados de quaisquer cursos, palestras ou atividades realizados pelo Grupo 

Pet Engenharia Florestal até o dia 31 de dezembro de 2014 serão de 

responsabilidade da equipe de comunicação (Elenice, Aline, Giovana). O grupo 

concordou com o solicitado. Sobre a atividade do CAR, ficou acertado que no 



dia 15 de outubro será finalizado o tramite de preenchimento da propriedade de 

Edison Cantarelli, Fabiano Fortes e Edison Perrando. E o curso sobre o 

Cadastramento Ambiental Rural para o grupo se dará em novembro. Nada 

mais havendo a tratar encerrou-se a ata. 


