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ATA DA 26ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

No dia nove do mês de outubro de dois mil e dezoito, 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, e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli, na sala 45 do 

Bloco de Apoio III do campus de Frederico Westphalen, para discutir assuntos 

de interesse ao grupo. As petianas Samantha, Vanusa e Ana Carolina não 

compareceram a presente reunião, e não justificaram sua falta. Como primeira 

pauta foi feito alguns repasses sobre as distribuições de mudas no evento 

Super Kids, que ocorrerá no dia treze de outubro, onde ficou acertado que no 

período da manhã das nove horas até o meio-dia os petianos responsáveis 

pelas entregas serão: Cabrieli, Geovane e Vinicius e no período da tarde, das 

treze até as dezessete horas: Renato, Vanusa e Ana. Nesse evento serão 

entregues mudas de árvores frutíferas, de porte grande. Como segunda pauta, 

foi relatado sobre o curso de Licenciamento Ambiental, que será ofertado para 

um total de trinta pessoas, em cinco noites, dos dias cinco a nove de 

novembro, das dezessete e quinze às vinte e duas horas, totalizando vinte 

horas de curso, com um custo de quarenta reais por inscrito. Ficou acordado 

que a apostila que será utilizada durante o curso, que contém 

aproximadamente cinquenta páginas, será disponibilizada pelo grupo PET aos 

participantes. Para que sejam feitas as inscrições para o curso, assim como o 

pagamento, realizou-se uma escala de petianos para ficarem na sala do PET 

para o recebimento dos mesmos, a qual ocorrerá dos dias quinze a dezenove 

de outubro, sendo o período da manhã das oito e meia as onze e meia horas e 

no período da tarde das treze e trinta às quatorze e trinta horas: Segunda-feira: 

de manhã – Vinicius e à tarde - Geovane, Terça-feira: de manhã - Eduardo e à 



tarde - Cabrieli, Quarta-feira: de manhã – Édina e à tarde - Vanusa, Quinta-

feira: de manhã – Renato e à tarde - Samantha, Sexta-feira: de manhã - Ana e 

à tarde - Edison. Como terceira pauta ficou acertado que no dia dez de outubro, 

quarta-feira, a petiana Édina, juntamente com a voluntária Joice Franciscatte 

irão a campo realizar as entrevistas, referentes ao projeto “A importância da 

mulher no meio rural”. A quarta pauta foi sobre o PETchê, que se realizará nos 

dias quinze e dezesseis de novembro em Santa Maria, sobre a possibilidade de 

participação dos petianos no mesmo. Como última pauta foi comentado sobre 

as recorrentes faltas de alguns petianos nas reuniões e sendo assim foi dado 

uma advertência a petiana Vanusa por ter faltado três reuniões, o que não 

condiz com os deveres do petiano, relatado no Regimento Interno do grupo 

PET. Ainda, alertou-se que os petianos Eduardo e Ana já possuem as duas 

faltas aceitáveis por semestre. Nada havendo mais a tratar deu-se por 

finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente ata. 


