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ATA DA 21ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

No dia dez do mês de outubro de dois mil e dezessete, reuniram-se os 

integrantes do PET (Programa de Educação Tutorial) do curso de Engenharia 

Florestal, da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Frederico 

Westphalen e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli. O local da 

reunião foi a sala 45 do Bloco de Apoio III da UFSM Campus Frederico 

Westphalen, com o objetivo de discutir assuntos de interesse do grupo. Como 

repasses iniciais sobre as faltas, o petiano Lucas Dos Anjos, não justificou. 

Como primeira pauta, os petianos Larissa, Édina e Guilherme repassaram 

sobre a atividade realizada na sexta-feira dia seis de outubro, referente ao 

Super Kids, onde foram realizadas 3 visitas às crianças que plantaram sua 

árvore no ano de 2016. Ainda sobre a atividade Super Kids o tutor repassou 

que no dia 14 de outubro será realizado a terceira edição, no Super Bertoletti, 

onde os petianos Renato, Brenda e Geovani, junto com o tutor Edison 

Cantarelli trabalharam das 9 horas até as 13 hr, e no período da tarde os 

petianos Samantha, Maitê e Renato ficaram responsáveis pela atividade até as 

16 horas. Como Segunda pauta o grupo definiu que os banners enviados para 

a JAI seguirão o mesmo padrão dos banners do ano passado, após prontos 

devem ser encaminhados para correção pelo tutor e os mesmos serão 

impressos na Ultravisual. O trabalho tem como tema: Inserção da mulher no 

campo (apresentador Lucas); Pó de rocha (Édina); Inserção da Engenharia 

Florestal na sociedade (Maitê); e Arborização Urbana em Frederico 

Westphalen (Jéssica). Todavia todos os trabalhos do PET Eng. Florestal serão 

apresentados no dia 24 de outubro. Como terceira pauta a petiana Nathália 

repassou que conversou com Paulo, assistente do laboratório de química, 

sobre o experimento que será realizado com a citronela, onde o grupo realizará 



a extração do óleo. Quarta pauta a petiana Brenda vai repassar os 

conhecimentos técnicos as petianas Cabrieli e Maitê referente ao 

funcionamento do site do grupo. Como quinta pauta, o experimento pó de 

rocha ficou com o petiano Geovani e Guilherme, que juntamente com o tutor, 

irão se reunir para discutir os resultados obtidos. Sexta pauta, o tutor repassou 

ao grupo informações referente aos custeios passados, o qual todos foram 

prestados, e aprovados. O custeio do ano de 2017 entrou e o mesmo foi usado 

para aquisição de materiais para uso do grupo como folhas e cartuchos, e o 

resto será usado conforme necessidade e votação em grupo. Não havendo 

mais nada a tratar deu-se por finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente 

ata. 

 

 


