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ATA DA 28ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos sete dias do mês de dezembro 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 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. Como primeira pauta o tutor repassou a atualização do 

custeio 2017, com os custos realizados até o momento e também os futuros, 

onde todo o grupo entrou em um consenso sobre os mesmos. Para a segunda 

pauta mencionou-se que a petiana Cabrieli, irá organizar os dados das 

entrevistas da atividade de extensão das mulheres do campo, realizadas no 

último sábado, dia 02 de dezembro de 2017. Já a terceira pauta, foi sobre o 

relatório das atividades realizadas durante o ano, onde o tutor tirou algumas 

dúvidas e também foi estipulada a data de 22 de dezembro de 2017, como 

prazo final de envio dos relatórios para o tutor. A quarta pauta, definiu que a 

reunião da próxima semana terá pauta única, a qual será o planejamento das 

atividades 2018. Como quinta pauta ficou pré-definido que a visita técnica ao 

município de Iraí, para a identificação das espécies na praça central do mesmo, 

se dará possivelmente na próxima quinta-feira, dia 14 de setembro de 2017, 

onde irão, o professor Dr. Guilherme Bordignon Ceolin  com mais três petianos, 

possivelmente, Brenda da Silva, Geovane Sestari e Renato Souza Santos. E 

como última pauta a petiana Nathalia relatou que a atividade de pesquisa com 

a Citronela, esta em andamento, onde já foi extraído óleo, porém em pouca 

quantidade, necessitando de ajustes nos métodos utilizados, os quais terão 

prosseguimento possivelmente durante as férias, no laboratório da 

Universidade Federal de Santa Maria campus de Frederico Westphalen. Nada 



havendo mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, onde lavrou-se a 

presente ata. 


