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ATA DA 30ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, reuniram-se os 

integrantes do grupo 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 comunicou ao 

grupo que no dia oito de novembro tramitou a bolsa referente ao mês de 

novembro, a qual estará disponível somente no mês de dezembro. Ainda, foi 

comentado que a partir do mês de dezembro as bolsas serão repassadas dos 

petianos egressos para os novos, antes disso, os quatro novos petianos farão o 

termo de compromisso. Como segunda pauta, tratou-se sobre o custeio, o qual 

consta no sistema do SigPET como liberado no valor de quatro mil e oitocentos 

reais, no entanto, o saldo da conta está zerada. Em seguida, pautou-se sobre o 

evento “Dia de Campo: Serrarias móveis e estufas para secagem de madeira” 

que realizar-se-á no dia dezessete de novembro de dois mil e dezesseis 

(quinta-feira), onde o grupo PET Engenharia Florestal será colaborador, tanto 

no cadastramento dos inscritos e na divulgação, quanto na confecção dos 

certificados e no planejamento geral do evento. Em seguida, debatemos sobre 

o andamento do curso do inglês que acontece nas terças-feiras, o qual tem se 

mostrado satisfatório, trazendo bons resultados aos integrantes do grupo. A 

próxima pauta referiu-se às placas de identificação das espécies arbóreas 

existentes nas praças dos munícipios próximos, onde as prefeituras dos 

municípios de Taquaruçu do Sul e Palmitinho já têm suas placas 

confeccionadas, faltando marcar uma data para fixarmos as mesmas. Logo 

após, a pauta se tratou do curso de Sketchup, que será ministrado somente no 

https://www.facebook.com/events/204958719913301/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D


primeiro semestre de dois mil e dezessete, devido a demanda da disciplina de 

Parques e Arborização do nono semestre do curso. Por fim, o tutor informou 

que até então o Campus não aderiu a greve e as aulas continuam 

normalmente. Não havendo mais nada a tratar deu-se por finalizada a reunião, 

onde lavrou-se a presente ata. 


