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ATA DA 25ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

No dia dezesseis mês de novembro 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 inicial, foi falando sobre a falta da petiana Vanusa, que não houve 

justificativa. A primeira pauta, foi aberta a palavra para relatos das semanas. O 

primeiro relato, foi sobre as entrevistas realizadas na linha faguense, foram no 

total de vinte e uma entrevista feitas no dia. Como considerações sobre as 

entrevistas, houve relatos sobre o questionário aplicado, o mesmo estava com 

um entendimento difícil e com isso houve a sugestão de correção do português 

das perguntas, para que com isso melhorasse o entendimento do mesmo. 

Ainda sobre as entrevistas, os petianos que foram na atividade, gostaram 

bastante de executa-la, pois segundo eles, foram bem recebidos nas casas e 

os entrevistados respondiam bem as perguntas. Como segundo relato, foi 

marcado uma data para dar continuidade com as entrevistas, visto isso surgiu a 

intenção de realiza-las no dia vinte e quatro de novembro de dois mil e 

dezessete. Assim não havendo mais nenhum relato, foi passada para a 

segunda pauta do dia, que foi sobre a participação do grupo PET na III Mostra 

de Pesquisa em Ciências Florestais, no dia vinte e dois de novembro de dois 

mil e dezessete, onde foi escolhido quais seriam os apresentadores e os 

trabalhos lá apresentados. Ficou decidido na seguinte ordem: 1) Renato: 

Utilização do pó de rocha basáltica na retenção de umidade para uso em 

substrato de mudas florestais; 2) Samantha: Catalogação da arborização da 



praça XV novembro de Frederico Westphalen; 3) Nathalia: Realização de 

atividades para a inserção da engenharia florestal no norte do RS e 4) Cabrieli: 

Inserção da mulher no meio rural. Como terceira pauta, foi decidido quais 

seriam os petianos a viajar para Santa Maria no evento de vinte e cinco anos 

do pet, assim os petianos escolhidos foram Jessica, Brenda, Samantha e 

Renato. Não havendo nada mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, onde 

lavrou-se a presente ata. 


