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ATA DA 1ª REUNIÃO  DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

 

Aos quatorze dias do mês de março 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/CESNORSe 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.  

Assuntos tratados: para a retomada das atividades do PET várias questões 

foram discutidas pelo grupo, bem como a data e horário das reuniões, questão 

reprovações dos bolsistas, a abertura do edital para novos bolsistas do grupo 

PET, elaboração do próximo informativo, assuntos relacionados ao INTERPET 

e ENAPET, monitorias, além de outros assuntos de interesse do grupo. 

Definições: o tutor juntamente com os petianos viram a necessidade de serem 

feitas duas reuniões semanais, uma nas quintas-feiras as doze trinta horas com 

o tutor e todos os petianos para serem decididas as atividades que serão 

realizadas pelo grupo e uma reunião às terças-feiras no horário das sete e 

trinta horas, somente com os petianos. Foi definido que as reuniões das terças 

serão para a execução das tarefas propostas nas reuniões das quintas, onde 

também serão feitas atas, relatando todos os assuntos e atividades tratados na 

mesma. Com relação ao edital para novos bolsitas, serão abertas quatro vagas 

para o terceiro semestre e uma vaga para o sétimo semestre, onde manteve- 

se somente uma reprovação por semestre para cada candidato. Para a seleção 

dos bolsistas os petianos sugeriram além da banca montada pelos professores 

que avaliarão cada candidato que os petianos também participassem da 

seleção, com atividades e testes que demonstrem se o candidato tem 

capacidade de interagir e de desenvolver atividades em grupo, tendo em vista 

que o PET é composto não só por um bolsista, mas por um grupo de petianos. 



Nos dias vinte e dois e vinte e três de março haverá INTERPET e Três Barras e 

os petianos (as) Larissa, Douglas e Aline juntamente com os PET’s da 

agronomia e da enfermagem se dispuseram a ir e participar. Os petianos 

manifestaram grande interesse em participar das monitorias como monitores 

das disciplinas, porém para que o edital seja cumprido,os mesmos só poderão 

se candidatar as vagas desde que não recebam nenhuma remuneração. O 

próximo informativo de “O PICA-PAU “será elaborado na reunião dapróxima 

terça-feira. 

Assuntos gerais: foram discutidas pelos petianos juntamente com o tutor 

formas de aumentar o número de estudantes na área florestal na sociedade 

como um todo, onde foi sugerido que esse trabalho seja desenvolvido em 

conjunto entre a universidade, por meio do PET, e de entidades de cada 

município que se dispuser a colaborar na divulgação do curso. Como o PET da 

Engenharia Florestal também ajudará no ENAPET as petianas Larissa e 

Jéssica se dispuseram a ajudar nas atividades que antecedem o encontro. A 

petiana Elenice disponibilizou ao PET folders com informações sobre o lixo 

eletrônico, onde os mesmos serão entregues aos alunos juntamente com o 

informativo.Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente ata. 

 

 

 

 


