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ATA DA 24ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos trinta 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. Primeiramente foi 

discutido a respeito do custei, onde o mesmo foi direcionado para algumas 

atividades, como o pagamento das inscrições do curso de Auto Cad, para cinco 

integrantes do grupo PET do oitavo semestre. Na sequência da reunião foi 

discutido a respeito do encaminhamento e término do CAR, onde os 

responsáveis pela atividade concentraram nos petianos do oitavo semestre. 

Nessa mesma linha foi confirmado que a saída para a realização das 

atividades  no promenor, que  será amanha dia 31/10/2014 as 12:30 horas. 

Tambem foi repassado  algumas informações a respeito dos cursos que serão 

ministrados pelo CREA, até o momento não obteve retorno para as possíveis 

datas da realização dos cursos. E o encaminhamento dos certificados dos 

eventos realizados pelos petianos deverão ser scaneados e enviados para o 

tutor os mais breve possível, para serem anexados para o balanço do custeio. 

Ainda  foram discutido algumas propostas para o planejamento 2015, a 

proposta  refere-se a elaboração do projeto de plano diretor do parque da 

Faguense, em conjunto com a prefeitura de Frederico Westphalen, com o 

objetivo de difundir a profissão do Engenheiro Florestal, além do 

enriquecimento do conhecimento dos acadêmicos do curso. Além disso foi 

decido que a data limite para o envio do relatório de todas as atividades será 

no dia 10/12/2014, onde os novos petianos tem como função a 



responsabilidade de anexar os relatórios das pesquisas desenvolvidas por 

todos os petianos. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente ata. 

 


