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Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e quinze, 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/FW e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli, 

na sala 35 do Bloco de Apoio III do campus de Frederico Westphalen/RS, para 

discutir assuntos de interesse ao grupo. Primeiramente o grupo comentou 

sobre o curso de Cultivo e Manejo da Erva-Mate que foi realizado entre os dias 

29 à 31 de outubro de 2015, onde o tutor do grupo mencionou que terá ônibus 

nos dias 30 e 31 de outubro, passando pela rodoviária da cidade às 08:00 e 

13:00 horas, bem como a volta da universidade até a cidade às 11:45 e 17:30 

horas. O tutor também informou que não será disponibilizado Restaurante 

Universitário nos dias 30 e 31 de outubro. Ficou decidido que o curso ocorrerá 

na sala de aula do viveiro florestal e também e na sala 13 do prédio central do 

campus. O professor Edison (tutor), irá conversar com os outros professores do 

curso de Engenharia Florestal sobre a participação dos petianos do referido 

curso levando em consideração à lista de chamadas das aula. Ficou decidido 

em reunião que o tutor irá comprar os alimentos para o Coff Break, o tutor 

também repassou aos petianos presentes que comprou e pagou 20 relógios, 

onde os mesmos são entregues aos palestrantes. Repassou-se o orçamento 

anual do grupo, uma vez que o tutor mencionou que comprou passagens 

aéreas para o evento “Mobiliza PET” que acontecerá entre os dias 4 a 6 de 

novembro em Brasília/DF. A petiana Giovana avisou aos demais petianos que 

encomendou as três camisas do grupo PET, na cidade de Três Passos/RS. A 

petiana Denise informou que o grupo irá emitir os certificados do curso de 

Bonsai que será ministrado pelo Professor Dr. Nilton Mantovani, onde será 

ofertado para a turma do oitavo semestre. A mesma Petiana destacou uma 



nova pelestra que o grupo irá oferecer a sociedade acadêmica, sendo que a 

mesma terá como palestrante o Professor Dr. Guilherme do curso de 

Engenharia Florestal e será no começo do mês de novembro no turno da noite. 

As petianas Denise e Jéssica Croda, repassaram a todos presentes, a listagem 

de petianos que irão fazer o levantamento sobre o número de doutores que há 

em Frederico Westphalen/RS, levando em consideração todas as 

universidades que existem no referido município. No final da reunião obteve 

repasses sobre o primeiro seminário dos grupos PET-UFSM, onde o evento 

ocorreu nas dependências do prédio da reitoria do campus sede, onde os 

petianos Djoney, Giovana e Jéssica Croda fizeram os repasses. Não havendo 

mais temas, encerou-se a presente reunião.  

 

 

 

 


