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ATA DA 28ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

No vigésimo quarto dia 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 e Cabrieli e o petiano 

Vínicius não compareceram a presente reunião, e não justificaram sua falta, já 

o petiano Eduardo, teve sua falta justificada. Como primeira pauta foi se 

discutindo sobre a realização do curso de Licenciamento Ambiental, onde 

tratou-se sobre a quantidade mínima de trinta inscritos e sem essa quantidade 

não serão realizados o curso e a melhoria na forma de divulgação, onde será 

postado nos perfis e site do grupo. Como segunda pauta, foi se decidido que 

será criado um perfil da rede social, Instagram, com a justificativa de melhorar 

a divulgação das atividades do grupo, sendo a petiana Ana Ditadi a 

responsável pela a atualização e criação do perfil. Como terceira pauta, foi feito 

um relato sobre a participação dos petianos na Jornada Acadêmica Integrada. 

Como quarta pauta, houve uma conversa sobre o último resultado do ENADE e 

quais seria o posicionamento do grupo perante a atual situação. Como quinta 

pauta foi relato sobre a situação do custeio, onde falou-se que ainda não existe 

uma previsão de quando o mesmo irá ser depositado. Como sexta pauta, foi 

comentado sobre evento em alusão ao novembro azul e após a conversa, foi 

se decidido que os petianos Geovane, Renato e a petiana Ana Ditadi, ficaram 

responsáveis em fazer os contatos e repassarem para o grupo. Como sétima 

pauta, foi-se falado sobre a atividade do pó de rocha e os andamentos sobre 

ela.  Nesta pauta o tutor comentou que a petiana Samantha está conduzindo 



um experimento com o material. Como oitava pauta, houve o repasse dos 

andamentos das atividades.  Como nona pauta, foi marcado uma reunião para 

discutir sobre o planejamento anual de dois mil e dezenove e assim, ficou 

decidido que o mesmo será realizado entre os dias doze a quatorze de 

novembro, onde o grupo irá se reunir para a realização do mesmo.  Como 

décima pauta, decidiu-se convidar o discente Lincon para fazer parte do grupo, 

uma vez que o mesmo ficou como suplente na última seleção.  Nada havendo 

mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente ata. 


