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ATA DA 16º REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW. 

 

Aos oito dias do mês de maio de 2014 reuniram-se na sala 35 de reuniões do Bloco de 

Apoio III, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), campus de Frederico 

Westphalen, os membros do Grupo PET (Programa de Educação Tutorial) e seu tutor, 

professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli, onde foram abordadas as pautas a seguir 

relatadas. Primeiramente, o tutor informou o grupo que será responsável pelos recursos 

de reforma dos quatro centros de extensão da UFSM. Posteriormente, ficou decidido 

que oito petianos se locomoveram até Taquaruçu do Sul na tarde da sexta-feira, dia 

29/08/2014 para dar inicio as atividades do projeto de adequação ambiental das 

propriedades rurais utilizando o CAR, a saída ficou marcada para a 13h00min do 

campus da UFSM. Depois, cada petiano ficou responsável por distribuir nas suas 

respectivas salas, adesivos da logomarca do curso de engenharia florestal para 

divulgação do mesmo. Além disso, um grupo de pessoas passará nas escolas próximas à 

cidade de Frederico Westphalen para divulgar o curso, bem como a data e os dias do 

vestibular da UFSM. Após, será realizado um levantamento das escolas e cidades 

visitadas. Em seguida, foi pautado que na segunda quinzena de novembro será realizado 

um curso referente ao cadastro ambiental rural, oferecido pelo sindicato rural de 

Frederico Westphalen, com o objetivo de proporcionar conhecimento sobre o assunto ao 

grupo, para que os petianos estejam aptos a auxiliar no cadastramento das propriedades 

rurais da região se o sindicato necessitar. Inclusive, foi comentado que o curso será 

ofertado primeiramente e exclusivamente aos petianos e posteriormente, será 

disponibilizado para os demais acadêmicos da universidade. Além disso, fico decidido 

que no dia 01/09/2014, segunda-feira, será realizado um curso referente ao Currículo 

Lattes ministrado pelo professor Edison Bisognin Cantarelli aos petianos, para que o 

curso seja repassado posteriormente aos demais acadêmicos interessados. Outra data 

estabelecida é a do dia 04/09/2014, quinta-feira, onde será oferecido aos acadêmicos em 



geral, uma palestra com a professora Eliara Marin Piazza com o título “Potencia 

medicinal das espécies florestais sob perspectiva da preservação ambiental”. Em 

seguida, foi comentado que a comissão geral do ENAPET informou que sobrou uma 

quantia em dinheiro das inscrições do evento e solicitou que cada grupo providenciasse 

uma lista com as prioridades de materiais que precisam para o grupo, e que depois serão 

doados à UFSM como patrimônio público. Sendo assim, o grupo listou as seguintes 

prioridades: 1- Caixa de som; 2- Projetor; 3- Notebook; 4- Câmera fotográfica. Por fim, 

comentou-se que serão confeccionados 500 adesivos com o nome da profissão 

“Engenheiro Florestal” para serem distribuídos. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 

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

 

 

 


