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ATA DA 29ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

No dia quatorze 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 Frederico 

Westphalen e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli. O local da 

reunião foi a sala 45 do Bloco de Apoio III da UFSM Campus Frederico 

Westphalen, com o objetivo de discutir assuntos de interesse do grupo. Como 

pauta única, foi discutido sobre o Planejamento das atividades que serão 

realizadas no ano de dois mil e dezoito, definindo as atividades que cada 

petiano estará envolvido na descrição das mesmas. Seguindo um cronograma 

de atividades, ressalta-se que a Atividade 1 – Ensino: Núcleo Básico do curso 

será definida pelos petianos Renato e Geovane; a Atividade 2 – Ensino: Língua 

Estrangeira foi substituída por uma nova atividade, cujo nome será Floresta 

Ciclos, que será definida pelas petianas Cabrieli e Vanusa; a Atividade 3 – 

Ensino: Oficinas e Softwares, também foi substituída por uma nova atividade, a 

qual passou a ser chamada de PET social, que será definida pelo tutor do 

grupo PET de Eng. Florestal – FW, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli; a 

Atividade 4 – Extensão: Estudo das famílias rurais da região, será definida 

pelos petianos Eduardo e Samantha; a Atividade 5 – Extensão: Inserção do 

curso de Eng. Florestal nos municípios da região, será definido pela petiana 

Brenda; a Atividade 6 – Extensão: Entrega de mudas florestais em eventos 

será definida pelos petianos Jéssica e Guilherme; a Atividade 7 – Pesquisa: 

Pesquisa direcionada na área de interesse será descrita pelo petiano Lucas; a 

Atividade 8 – Pesquisa: Inovação e Tecnologia – Pesquisa na área florestal, 

será definida pelas petianas Nathália e Maitê; e, por fim, a Atividade 9 – 

Ensino, pesquisa e extensão: cursos, eventos e palestras será definida pelas 



petianas Édina e Larissa. Ainda, como relato, ficou decidido que os petianos 

Geovane e Renato acompanharão o professor Dr. Guilherme Ceolin, na 

identificação de árvores na cidade de Iraí, no dia quinze de dezembro do 

referido ano. Nada havendo mais a tratar deu-se por finalizada a reunião, onde 

lavrou-se a presente ata. 

 


