
 

 

ATA DA 27
a
 REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL - FW 

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, reuniram-se na sala 35 de 

reuniões do Bloco de Apoio III, da Universidade Federal de Santa Maria campus de 

Frederico Westphalen, UFSM/CESNORS os membros do Grupo PET (Programa de 

Educação Tutorial) e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli, onde foram 

abordadas as pautas a seguir. Inicialmente, houve a necessidade de que algumas 

camisas, que foram confeccionadas para o grupo, fossem reenviadas a fábrica para 

alguns ajustes. Em seguida, informou-se que, o grupo PET Engenharia Florestal 

juntamente com o grupo PET Agronomia encaminhou um e-mail para os Grupos PET’s 

da UFSM informando o motivo da ausência dos dois grupos ao último Interpet realizado 

neste ano, que ocorreu na sede de Santa Maria, no conteúdo do e-mail justificou-se a 

ausência dos petianos pelo fato de ser final de ano, bem como, final de semestre, onde 

os dois grupos encontram-se com muitas tarefas a serem concluídas, além da conclusão 

das segundas provas do semestre, o que deixou os integrantes sobrecarregados e sem 

tempo para se descolarem até o Interpet, porém, será acompanhada as discussões e 

decisões feitas no evento através das atas publicadas. Posteriormente, o grupo comentou 

sobre a palestra ministrada pela palestrante Renata Grunennvaldt no dia quatro de 

dezembro de dois mil e quatorze (04/12/2014) sobre “Transformação Genética: 

Métodos e Aplicações”, onde se constatou que esta foi muito importante para agregar 

conhecimento aos alunos, que, mesmo não tendo cursado algumas matérias da área, foi 

de fácil compreensão. Com isso, o grupo procurará por mais palestras do mesmo 

gênero, e de outros também, para agregar cada vez mais o conhecimento dos alunos. 

Depois disso, o tutor do grupo sugeriu que aderíssemos a uma advertência para os 

integrantes que não cumprissem com as atividades propostas, para que todos os 

integrantes se comprometam igualmente com todas as atividades necessárias. Por fim, 

decidiu-se que, para o encerramento do ano, no dia dezenove de dezembro de dois mil e 

quatorze (19/12/2014), realizaríamos um almoço de confraternização do grupo na 



residência do tutor Edison Bisognin Cantarelli, como uma forma de integrar os petianos 

e discutir as atividades realizadas durante todo o ano. Nada mais havendo a tratar deu-se 

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


