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ATA DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezoito, reuniram-se na sala 

45 de reuniões do Bloco de Apoio III, da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), campus de Frederico Westphalen, os membros do Grupo PET 

(Programa de Educação Tutorial) e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin 

Cantarelli, para discutir assuntos de interesse ao grupo. Como primeira pauta, 

o tutor colocou que a prestação de contas do ano de dois mil e dezessete está 

em dia e que o relatório de atividades está quase pronto faltando apenas a 

parte do petiano Guilherme, a segunda pauta foi sobre a data da colocação das 

placas nas árvores da praça Matriz de Frederico Westphalen, ficando para o 

dia vinte e oito de março ás dezessete horas, como terceira pauta foram sobre 

cursos os quais são, a confirmação do curso de ArcGis nos dias três e quatro 

de abril às dezenove horas, onde o valor de cinco reais será cobrado pelo 

curso se o ministrante não se importar, o curso de calculadora confirmado para 

o dia vinte e quatro de abril, com a presença da Engenheira Florestal Luana 

Tabaldi como ministrante do mesmo, também será cobrado o valor de cinco 

reais por participante para a realização do curso. A quarta pauta tratou sobre a 

abertura do edital para seleção de novos petianos, na qual ficou tratado dos 

petianos Larissa, Maitê, Édina e Guilherme passarem na sala da turma do 

terceiro semestre para apresentação e explicação do mesmo, a data de 

abertura do edital ainda não foi confirmada. Como quinta pauta a petiana 

Larissa repassou o valor de sessenta e oito reais com noventa e nove centavos 

do custo da bandeira do grupo, realizada para o grupo levar em eventos, a 

mesma chega no dia vinte de março. A sexta e última pauta foi a respeito do 

próximo InterPET o qual as petianas Jéssica e Vanusa se farão presentes. 



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

presente ata. 


