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Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e catorze, 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 do grupo. Na referida reunião 

houve a orientação por parte do tutor para todos petianos participarem do 

arriamento da bandeira, uma vez que o campus de Frederico Westphalen 

estava completando oito anos. Posteriormente foi anunciada a satisfação com 

que todos integrantes do PET Engenharia Florestal estavam com o Interpet, 

uma vez que este foi organizado pelo referido grupo e também pelo grupo PET 

Agronomia. As metas do Interpet foram alcançadas, onde inclusive os 

integrantes dos outros grupos PET’s de Santa Maria e Palmeiras das Missões 

gostaram muito elogiando almoço, visitação em Iraí para conhecimento da área 

da UFSM e também para Ametista do Sul, onde foi conhecido o museu das 

pedras. Para a ida do Sulpet que ira ocorrer no ano de dois mil e quinze os 

tutores dos PET’s de Engenharia Florestal, e Agronomia de Frederico 

Westphalen e também de o grupo de Enfermagem de Palmeiras das Missões 

decidiram que irão dividir as despesas de um ônibus para todos os petianos 

dos referidos grupos participarem do Evento. No mês de fevereiro de dois mil e 

quinze, cinco integrantes do grupo PET Engenharia Florestal provavelmente 

realizaram um curso de Auto CAD, onde o custo será de R$671,58 para cada 

um. O curso terá uma duração de duas horas semanais durante sete meses. O 

material para auxilio do curso será uma cópia do programa, fones de ouvido e 



apostilas os integrantes que participaram deste curso são: Jaine Lanz, Priscila 

Simon, Douglas Trauttmann, Luís Fernando Allebrann e Fernando Rusch. A 

palestra do Professor Doutor Edison Perrando será realizada no dia cinco de 

novembro de dois mil e catorze na sala treze do bloco principal, onde as 

inscrições serão feitas online para cerca de sessenta pessoas. E por ultimo foi 

levantada a questão do grupo antecipar os relatórios do final de ano 

começando a partir da 1ª semana de novembro de dois mil e catorze, onde o 

prazo de envio destes será realizado a partir do dia dez até o dia vinte de 

dezembro de dois mil e catorze. Sem nada mais a declarar se deu por 

encerrada a reunião.  

 

 


