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ATA DA 8ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL 

 

No dia vinte e três 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 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, o tutor fez os repasses da realização do processo de seleção 

de novos petianos. De acordo com o edital do processo seletivo, estariam 

classificados 02 (dois) novos integrantes para o grupo PET. Após encerradas a 

inscrições, houve um total de 05 (cinco) inscritos, sendo eles: Ana Carolina 

Ditadi, Isabella Marvulle, Lincon de Souza, Martin R. Nocchi e Vinicius Richter 

dos quais foram selecionados Vinicius Richter em primeiro lugar, com um total 

de 8.27 pontos e Ana Carolina Ditadi em segundo lugar, com total de 8.0 

pontos. O inscrito Martin R. Nocchi não estava de acordo com os requisitos de 

ingresso e a inscrita Isabella Marvulle não compareceu à entrevista de seleção 

sendo então desclassificados. Sendo assim, o inscrito Lincon de Souza 

permanece em suplência, com pontuação total de 7.70. Em segunda pauta, foi 

decidido pelo grupo que será realizada uma reunião com a presença apenas de 

petianos, no dia vinte e três de abril (segunda-feira) às 19:00 horas, para 

discussão e esclarecimentos de assuntos internos do grupo. Na terceira pauta, 

foi discutido possibilidades de realização e finalização do curso de ArcGis, 

sendo estabelecida a data de vinte e seis de abril (quinta-feira) às 19:15 horas. 

Caso não haja a disponibilidade do Professor ministrante do curso para a data 

definida, os petianos Geovani Sestari e Renato Souza, serão responsáveis pela 

ministração e então finalização do curso, concluindo um total de 9 horas. Foi 



realizado também a escalação de alguns petianos para auxiliar no curso, sendo 

estes: Samantha, Édina, Eduardo e Geovane. Como quarta pauta, foram 

realizados alguns ajustes referentes ao curso de calculadora que será realizado 

no dia vinte e quatro de abril, sendo que, foi decidido que as petianas Édina e 

Nathália farão a divulgação para a turma do 1º semestre e as petianas Larissa 

e Vanusa, farão a divulgação para o 3º semestre da Engenharia Florestal. Na 

quinta pauta, discutiu-se sobre as entrevistas do Pet Social, onde foi relatado 

que mesmas já foram iniciadas. Definiu-se que o prazo de entrega será no dia 

onze de maio deste ano. Em sexta pauta, foi sugerido que o grupo poderá 

realizar a atividade de Pet Social, no encontro sul brasileiro de PET’s (SulPET). 

O tutor irá elaborar um novo questionário, onde os petianos presentes no 

evento serão entrevistados. Como sétima pauta, relatou-se que ainda não foi 

divulgado pela comissão de transporte, informações quanto ao horário de saída 

do ônibus que irá levar os petianos ao SulPET 2018 em Curitiba – PR e nem o 

trajeto a ser seguido.  Não havendo mais nada a tratar, deu-se por finalizada a 

reunião, onde lavrou-se a presente ata. 


