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ATA DA 33ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

No dia quatro de dezembro de dois mil e dezoito, reuniram-se os integrantes do 

grupo 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 repasses iniciais sobre as 

faltas, a petiana Ana Carolina Ditadi teve sua falta justificada e, a petiana Édina 

Regina Dal Molin não justificou sua ausência. Como primeira pauta, comentou-

se sobre a abertura do edital para a seleção de um novo tutor. Assim, como 

consta no edital, nas entrevistas dos candidatos deverão se fazer presentes na 

comissão de seleção, além dos integrantes do CLAA, um docente do curso, o 

qual decidiu-se que o Professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli participará, 

assim como um discente bolsista do PET, o qual definiu-se que a participação 

será do petiano Eduardo Rieder e, um discente do curso de Engenharia 

Florestal, o qual contará com a participação da aluna Édina Regina Dal Molin. 

Ainda, sobre esta pauta, ficou-se definido que os petianos deverão elaborar 

questionamentos que serão feitos aos candidatos concorrentes à vaga de tutor. 

Como segunda pauta, o tutor fez os repasses sobre o uso do custeio do 

respectivo ano. Na terceira pauta, tratou-se sobre a atividade de Identificação 

das espécies nas cidades de Palmeira das Missões (RS) e Cunha Porã (SC), a 

qual será desenvolvida na quinta-feira de manhã (dia seis de dezembro de dois 

mil e dezoito) na cidade de Palmeira das Missões, e contará com a participação 

dos petianos Édina, Renato e Vinicius e, com a do Professor Dr. Guilherme 

Ceolin. Na cidade de Cunha Porã, a atividade será realizada na segunda-feira 

à tarde (dia dez de dezembro de dois mil e dezoito) e contará com a 



participação dos petianos Cabrieli e Geovane e, também, do Professor Dr. 

Guilherme Ceolin. Na quarta pauta discutiu-se sobre o planejamento das 

atividades do próximo ano, o qual ficou definido que se realizará uma reunião 

no dia dezenove de dezembro, a fim de incluir o novo tutor selecionado para 

integrá-lo nas atividades que serão desenvolvidas. Como quinta pauta, houve 

um breve relato dos petianos que participaram da reunião extraordinária via 

hangouts sobre o PETCHÊ. Não havendo nada mais a tratar deu-se por 

finalizada a reunião, onde lavrou-se a presente ata. 


