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ATA DA 5ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

No dia dois do mês de abril 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 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 foi discutida a colocação de placas de identificação 

das espécies arbóreas presentes na Praça da Matriz em Frederico Westphalen, 

a qual ficou para o dia três de abril sendo que ficou sob a responsabilidade dos 

petianos Samantha, Renato, Maitê, Jéssica, Vanusa e Geovane, sendo que os 

demais petianos após término da aula se farão presentes caso haja 

necessidade. A segunda pauta foi relacionada à realização do curso de 

ArcGIS, o qual ficou confirmado para os dias quatro e cinco de abril no Lab. 52, 

sendo que os petianos que irão ajudar na organização no primeiro dia (Quarta-

Feira) são Jessica, Eduardo e Geovane e no segundo dia de curso (Quinta-

Feira) serão os petiano Nathalia e Renato, os petianos Cabrieli, Guilherme, 

Larissa, Maitê, Samantha e Vanusa participaram do curso. A terceira pauta foi 

tratada em torno da possibilidade de ocorrer uma parceria com o PET Ciências 

Agrária, no qual o petiano Renato ficou responsável por conversar com os 

membros do mesmo sobre a possibilidade da realização de uma palestra/curso 

em conjunto. O quarto apontamento foi escolher três petianos para compor a 

comissão de organização do InterPET, o qual ocorrerá na UFSM campus 

Frederico Westphalen no mês de julho. Como quinta pauta a petiana Édina, 

ficou responsável de ver disponibilidade de alguma pessoa da comunicação 

com conhecimento no assunto para ministrar uma palestra voltada para criação 

de Currículo Vittae, em contrapartida a petiana Larissa irá ver com a turma do 



9º Semestre de Engenharia Florestal o interesse da turma no curso, uma vez 

que está demanda partiu de alguns alunos da mesma. Foi acatado como quinta 

pauta a realização da atividade de Ensino: Núcleo Básico, aonde os petianos 

irão prestam apoio nas disciplinas iniciais do curso, no qual os petianos Renato 

e Vanusa prestaram auxilio na disciplina de Cálculo I e Geometria Analítica 

(DETA0003), a petiana Cabrieli em Física I (DEF1004), os petianos Gevane e 

Maitê auxiliaram na disciplina Fundamentos de Química Geral e Orgânica 

(DETA0006), estas disciplinas são referentes ao 1º semestre. Os apoios em 

disciplinas do 3º ficaram sob responsabilidade das petianas Nathalia e Édina as 

quais auxiliaram em Fisiologia Vegetal (DEF1006), e o petiano Renato ficou 

responsável também pela disciplina Cálculo II e Álgebra Linear (DETA004). 

Como assuntos pertinentes que ocorreram na reunião foram em relação ao 

transporte para XXI SulPET que ocorrerá fim do mês de abril na cidade de 

Curitiba/PR o mesmo está confirmado faltando apenas um tutor ou responsável 

para acompanhar os petianos. Foi levantado também que os trabalhos do 

SulPET foram aprovados com possibilidade de algumas alterações ficando sob 

responsabilidade dos petianos para corrigi-los e anexar novamente e como 

assunto final o Edital para novos petianos está aberto, e se encontra no site do 

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

se a presente ata. 


