
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE RS 

CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

campus FREDERICO WESTPHALEN 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

ATA DA 25ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos seis dias do mês de novembro 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. Primeiramente, 

foram discutidos assuntos referentes ao curso de Cadastro Ambiental Rural – 

CAR que irá ocorrer nos dias dez a treze de novembro deste mesmo ano, com 

inicio as oito horas da manhã até as dezessete horas da tarde, para os 

integrantes do grupo PET, onde o mesmo será dividido em duas etapas: do dia 

dez ao dia onze os petianos Denise, Jéssica, Djoney, Mirian, Priscila, Gian, 

Giovana e Fernando farão o curso e dos dias doze a treze os petianos Jaine, 

Douglas Ricardo, Luis Fernando, Franciel, Aline, Elenice, juntamente com o 

tutor Edison farão a segunda etapa do curso. Para tanto, ficou decidido que 

amanhã, dia sete de novembro as doze e trinta horas os petianos que puderem 

arrumarão a sala do PET para o curso que ocorrerá nos dias citados acima.  

Ainda referente ao CAR foi informado que o mesmo foi realizado e finalizado na 

propriedade do tutor Edison, que se encontra localizada na cidade de Seberi e 

que após o curso será procurado o Sindicato de Taquaruçu do Sul para 

retomar as atividades do CAR nas propriedades que aderiram ao projeto 

realizado pelo PET, mas que não tinha sido dado continuidade em virtude da 

espera pelo curso do CAR, onde se buscará maiores conhecimentos sobre o 

mesmo, para uma melhor realização do cadastro nas propriedades dos 

agricultores inseridos. Em uma segunda pauta foi informado que o PET tem em 

caixa um total de cento e noventa e cinco reais com oitenta e cinco centavos, 

referentes aos cursos que foram dados pelos integrantes do PET aos alunos da 



Engenharia Florestal, e que o mesmo será usado para pagar a passagem para 

uma palestra que será ministrada pela Engenheira Florestal e Doutoranda pela 

UFPR Renata Grunennvaldt no dia quatro de dezembro deste mesmo ano, à 

noite, com o tema voltado para a área de Genética e Melhoramento Genético. 

A terceira pauta da reunião foi com relação às atividades realizadas no 

PROMENOR, onde dia quatorze de novembro os alunos virão a universidade 

para fazer uma visita e o PET irá mostrar o viveiro a eles, onde fará um breve 

resumo sobre as atividades realizadas dentro do mesmo, onde ao final da visita 

será entregue uma muda frutífera aos alunos. Como quarta pauta retificamos 

que conforme decidido na reunião anterior que o relatório do PET que deveria 

ser escrito até dez de dezembro não será feito em função de o modelo mesmo 

não estar disponível, então passará a ser feito o planejamento para o ano de 

dois mil e quinze. A quinta pauta foi referente ao InterPET que ocorrerá no 

próximo sábado dia oito, onde o petiano Franciel se disponibilizou em ir até 

Santa Maria para participar, onde uma das pautas da reunião sugeridas pelo 

PET Florestal é a indisponibilidade do modelo do relatório. Foi decidido pelo 

grupo também que o nome da página do Facebook do PET Eng. Florestal 

deixará de ser PET Florestal e passará a ser PET Engenharia Florestal. Como 

considerações finais a petiana Larissa que voltou de seu estágio na Embrapa 

fez um breve relato de quais e como foram suas atividades neste período em 

que esteve estagiando e suas experiências dentro da Embrapa. Nada mais 

havendo a declarar encerro apresente ata. 

 


