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ATA DA 26ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

No dia vinte e dois de novembro de dois mil e dezessete, os integrantes do 

Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Florestal, da 

Universidade Federal de Santa Maria, Campus Frederico Westphalen, se 

reuniram juntamente com seu tutor, Dr. Edison Bisognin Cantarelli. A reunião 

ocorreu na sala 45 do Bloco de Apoio III da UFSM Campus Frederico 

Westphalen, visando à discussão de assuntos de interesse do grupo. A petiana 

Samantha Lamperti não justificou sua falta, assim como a petiana Brenda da 

Silva. A primeira pauta diz respeito à realização da III Mostra de Pesquisa em 

Ciências Florestais realizada no Centro de Convivência da UFSM-FW. O 

evento aconteceu no dia vinte e dois de novembro de dois mil e dezessete e 

contou com premiações para trabalhos destaque, dos quais quatro trabalhos 

realizados pelo grupo PET participaram; “Utilização do pó de rocha basáltica na 

retenção de umidade para uso em substrato de mudas florestais”; “Catalogação 

da arborização da praça XV novembro de Frederico Westphalen”; “Realização 

de atividades para a inserção da engenharia florestal no norte do RS” e 

“Inserção da mulher no meio rural”, além de trabalhos pessoais de petianos. O 

petiano Geovane Sestari foi premiado por trabalho destaque por Mérito 

Acadêmico e o petiano Renato Souza Santos e seu grupo, com o trabalho 

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

substrato de mudas florestais” foi premiado por trabalho destaque Inovação. 

Como segunda pauta foi tratada sobre a comemoração dos vinte e cinco anos 

de PET dos cursos de Agronomia, Biologia, Comunicação, Matemática e Física 

da UFSM, que ocorrerá no dia vinte e cinco de novembro de dois mil e 

dezessete no Campus de Santa Maria, onde juntamente ocorrerá o 3° 

Seminário dos grupos PET’s. Os petianos Renato Souza Santos e Brenda Silva 



irão participar. Não havendo nada mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, 

onde se lavrou a presente ata. 


