
 

ATA DA 21ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 
 
Aos três dias do mês de setembro de dois mil e quinze, 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. Primeiramente, foi 
informado ao grupo que a petiana Miriam passou a ser bolsista e a petiana 
Priscila passou-se a ser não bolsista, pois a mesma se encontra realizando 
estágio final de curso. Após foi abordado na reunião que o edital para os novos 
petianos do Grupo PET Engenharia Florestal já está no site do grupo. 
Referente a seleção dos novos petianos, o tutor também informou que a banca 
avaliadora será composta pelos seguintes professores: Prof. Dr. Edison 
Cantarelli, Romulo Trevisan e Celina Ceolin. Posteriormente, o tutor informou 
que o custeio do grupo referente ao ano de 2015 ainda não está disponível na 
conta bancaria. A próxima pauta foi referente ao Curso de Calculadora 
científica: “Comandos Básicos para a Engenharia Florestal” na qual, será 
realizado hoje, dia três de setembro de dois mil e quinze, onde já haviam sido 
confirmados vinte e três acadêmicos mais sete petianos. Em seguida foi 
discutido sobre o curso de RAD, que acontecerá nos dias 17 e 18 de setembro, 
onde ficou decidido que o mesmo acontecerá na sala de aula do viveiro do 
Departamento de Engenharia Florestal. Posteriormente o tutor informou ao 
grupo que os espaços físicos do Departamento de Engenharia Florestal estão 
sendo reorganizados com a previsão da sala do PET trocar de lugar. Para 
finalizar o petiano Gian Carlos informou ao tutor da mesma forma estendendo o 
seu comunicado a todos os petianos, o seu desligamento do grupo PET, onde 
o petiano apresentou seus motivos que o levaram a tomar essa decisão, sendo 
que o mesmo pretende se dedicar à pesquisas científicas. Nada mais havendo 
a tratar encerrou-se a presente ata. 
 
 


