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ATA DA 9ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e quatorze, 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, UFSM/CESNORS  seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin 

Cantarelli, na sala 35 do Bloco de Apoio III do campus de Frederico 

Westphalen, para discutir assuntos de interesse ao grupo. Primeiramente o 

tutor nos informou que teve fim o custeio 2013, e apontou alguns aspectos 

sobre este orçamento. Um segundo assunto, foi referente ao curso de oratória, 

onde o grupo relatou sobre as contribuições e o modo dinâmico com que o 

palestrante ministrou o curso, em que apontou nossos aspectos positivos, 

assim como os aspectos em que devemos melhorar. Também foi mencionado 

a possibilidade de um novo curso com este mesmo palestrante. A terceira 

pauta foi referente à necessidade de maior divulgação dos cursos, palestras e 

eventos em geral, gerenciados por nosso grupo, sendo de extrema importância 

os meios de comunicações virtuais, como o site, e o próprio facebook. No 

quarto assunto, foi repassado informações sobre o curso de Bioengenharia de 

Vetiver:fundamentos da tecnologia verde, realizado na capital Porto Alegre, e 

que contou com a presença de alguns membros do grupo. Este curso foi 

custeado aos petianos pelo orçamento 2013. Ainda, neste mesmo assunto, foi 

abordado possíveis cursos e trabalhos referentes à espécie em questão. Na 

quinta e última pauta, ocorreu o repasse de algumas atividades do 

planejamento 2013. A atividade 1, Atividade de Ensino ao Núcleo Básico, o 

petiano Franciel relatou que juntamente com a nova integrante do PET, Miriam, 

estão realizando atividades para reforço da disciplina de cartografia. A 

atividade 2, da Reengenharia, ficará para o 2º semestre, em questão do 



planejamento. A atividade 3, Língua estrangeira – Inglês, o petiano Fernando 

repassou que em cada semana será discutido um texto. A atividade 4, sobre o 

Cadastramento Ambiental Rural, a petiana Jaíne informou que contará com a 

ajuda do novo petiano, Ricardo, e relatou o desenvolvimento da atividade no 

interior do município de Taquaruçu do Sul, assim como a necessidade do que e 

como desenvolver este trabalho. A 5ª, atividade sobre o melhoramento 

genético de Araucárias, onde o petiano Luís Fernando mencionou as próximas 

atividades. A 6ª , atividade de Oficinas de Ensino Lar-Pró-Menor, o aluno Gean 

destacou que os próximos trabalhos seriam desenvolvidos a partir de uma 

reunião, já marcada, para a próxima semana. A aluna Giovana, irá também 

fazer parte desta atividade. A 7ª atividade, de Softawe, o petiano Douglas 

relatou sobre o andamento do curso de capacitação no Excel e também sobre 

o curso do Skatchap que foi ministrado anteriormente. Também mencionado os 

possíveis cursos do Spring, Lattes e RNT. Nada mais havendo a tratar 

encerrou-se a presente ata. 

 

 


