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ATA DA 06ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezessete, 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. Primeira pauta o tutor solicitou relatos do curso de 

Introdução ao ArcGIS, que encontra-se em andamento, onde mencionou-se a 

possibilidade de este estender-se por mais um período, sendo necessário este 

acréscimo em função do andamento das atividades deste dia (09/04) e de 

atividades extras propostas pelo ministrante. Em segunda pauta comentou-se 

sobre a boa repercussão da atividade de colocação das placas de identificação 

das árvores da praça XV Novembro e possibilidade de dar continuidade com as 

demais praças da cidade de Frederico Westphalen. Assim, a petiana Maitê 

ficou responsável de elaborar notícia para postar no site e redes sociais do 

Grupo. Para terceira pauta comentou-se sobre o curso de comandos básicos 

da calculadora científica, onde tutor solicitou que já se iniciasse a divulgação, 

com a elaboração formulário para inscrição, a colocação de cartazes e 

publicação nas redes sociais e site do Grupo. Este realizar-se-á no dia vinte e 

quatro de abril (24/04), no auditório da Escola Estadual de Educação Básica 

Sepé Tiarajú, com custo de cinco reais. Em quarta pauta o tutor relatou que 

uma técnica do curso de Enfermagem campus de Palmeira das Missões 

responsabilizou-se pelo ônibus que irá levar petianos no evento em Curitiba, 

SulPET 2018. Na quinta pauta o tutor solicitou que reforçássemos a divulgação 

do edital de seleção de novos petianos. Para a sexta pauta o tutor relatou para 

que seja retomada a atividade de pesquisa com a citronela, onde solicitou que 



ocorra a divisão em equipes de trabalho, assim a petiana Nathalia ficou 

responsável por coordenar. E foi mencionado da retomada das entrevistas com 

as mulheres do campo com data a ser definida. Para sétima pauta, tutor 

comentou que está elaborando questionário com enfoque ético para aplicar 

com universitários e comunidade em geral. E também sobre realização de uma 

atividade de percepção da honestidade em pequenos gestos. Isto em alusão a 

uma das atividades dispostas no planejamento para o ano de 2018 sobre 

questão social e ética. Na oitava pauta retomou-se sobre o grupo de apoio com 

enfoque nas disciplinas no núcleo básico do curso, onde repassou-se sobre o 

aceite dos professores para com a atividade. Desta forma, o petiano Geovane 

responsabilizou-se por elaborar comunicado de divulgação para publicação 

com as disciplinas, horários, local e o petiano que irá acompanhar os 

interessados. E como última pauta, mencionou-se futuros eventos que irão ser 

realizados pelo Grupo, como cursos de elaboração do curriculum vitae e 

currículo Lattes módulos I e II; uma palestra sobre atribuições técnicas do 

Engenheiro (a) Florestal e elaboração de anotações de responsabilidade 

técnica (ART) e, também da possibilidade de desenvolver um workshop em 

parceria com o PET Ciências Agrárias. Nada havendo mais a tratar deu-se por 

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


