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ATA DA 4ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

No dia vinte e seis do mês de março 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 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 

primeira pauta, foram definidos os últimos detalhes referente ao processo de 

seleção para novos integrantes do grupo. Dentre os pontos debatidos, foi 

confirmada a realização de uma apresentação sobre o PET aos discentes do 

terceiro semestre do curso de Engenharia Florestal, para os quais será aberto 

o edital de seleção, no dia vinte e sete do mês de março de dois mil e dezoito. 

Na mesma data, após ler e explicar os critérios de seleção, o tutor afirmou que 

será encaminhado o edital junto a coordenação para a abertura deste. Dentro 

desta pauta, foi estipulado o dia vinte de abril de dois mil e dezoito para ser o 

dia da realização das entrevistas. Como encerramento desta pauta, foram 

discutidos nomes dos possíveis avaliadores que irão fazer parte do processo 

de seleção, juntos ao tutor do grupo e um PETiano (a), que estará presente 

durante a entrevista. Como segunda pauta, o tutor deixou aberta a data para a 

colocação das placas de identificação de espécies arbóreas na praça Matriz do 

município de Frederico Westphalen, RS, para quarta ou quinta-feira, dias vinte 

oito e vinte e nove de março de dois mil e dezoito, respectivamente. Não 

havendo a confirmação de nenhuma dessas datas, por parte dos responsáveis 

da prefeitura do município, a atividade será realizada na próxima semana, 

podendo ser definida na próxima reunião. Como terceira pauta, foram feitos os 

últimos repasses referentes ao curso de ArcGIS, para o qual todas as vagas 



foram preenchidas, das quais até o presente momento, onze foram 

confirmadas com o pagamento do valor da inscrição. Como quinta pauta, as 

PETianas Jéssica Rigo e Vanusa M. Gatteli fizeram os repasses referente a 

participação no InterPET do mês de março, realizado no dia vinte e quatro de 

março de dois mil e dezoito. Dentre os pontos destacados, está a realização de 

uma palestra sobre os profissionais do futuro, a possível candidatura da UFSM 

para sediar o evento SulPET do ano de dois mil e dezenove, assim como, o 

debate entorno do assunto, referente a disponibilização de recurso para a 

realização do SulPET e o possível, ou não, apoio da reitoria da universidade. 

As PETianas repassaram detalhes sobre os ônibus que irão conduzir os 

integrantes dos grupos PETs da UFSM para o SulPET deste ano em Curitiba, 

PR. Dentro deste tema, foi dito que serão disponibilizados dois ônibus para a 

condução, sendo que, um destes ônibus será destinado aos PETianos do 

campus de Palmeira das Missões e de Frederico Westphalen. A PETiana 

Jéssica Rigo ficou responsável de encaminhar e/ou verificar os dados dos 

integrantes que irão ao evento com os responsáveis pelo transporte. Como 

último repasse desta pauta, foi informado durante o InterPET que o PETiano 

representante no CLAA deixou o cargo e, com isto, o suplente Eduardo Sonda 

do PET Engenharia Civil assumiu a função, tendo como suplente a PETiana 

Magdiél Reghelin do PET Zootecnia. Como quinta pauta, foram discutidos 

assuntos referentes a participação dos integrantes do grupo no XXI SulPET, 

tais como, alojamento, localização do evento e resumos submetidos. Na sexta 

pauta, ficou definido para o dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito a 

realização do curso de introdução a calculadora cientifica, que ocorrerá na 

Escola Estadual de Educação Básica Sepé Tiarajú das 19h até 22h, sendo este 

ministrado pela Eng.ª Luana Tabaldi, com enfoque aos discentes do primeiro 

semestre do curso de Engenharia Florestal. Dentre os assuntos gerais, abriu-

se espaço para sugestões de novos cursos, palestras e atividades por parte 

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

onde lavrou-se a presente ata. 


