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Aos dez dias do mês de abril 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 e 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: Presente para futuros palestrantes, campanha de Páscoa, 
entrevistas e dinâmica dos candidatos as vagas petianas, pagamentos de 
inscrições de eventos, curso de oratória. 
Definições: O tutor do grupo repassou o valor da unidade de relógios que 
servirão para presentear futuros palestrantes, onde o valor de cada relógio é de 
R$55,00. O tutor pediu idéias para os petianos, de atividades para elaborar 
com a instituição Promenor, o petiano Fernado Ruch, sugeriu a idéia de 
produção de mudas. Foi estabelecido que todos os petianos devem doar uma 
caixa de bombom para a campanha de páscoa que o centro está promovend,o 
para a doação das mesmas para o Promenor. Ficou estabelecido o horário das 
entrevistas que serão realizadas para os candidatos as vagas de novos 
petianos, onde a mesma acontecerá as 13:30 na sala do PET, o petiano 
Douglas ficou responsável de auxiliar os professores nas entrevistas, já os 
petianos Larrisa, Jaine, Fernando, Luis Fernando e Douglas, disponibilizaram-
se para fazer a dinâmica com os candidatos após as entrevistas, onde será 
realizada no laboratório de Proteção Florestal. O tutor do grupo PET 
disponibilizou o dinheiro do recurso para o pagamento de inscrições de ventos, 
ou até mesmo passagens de ida e volta para os eventos, onde o mesmo deve 
acontecer até o dia 15 de maio de 2014 e o pagamento deve acontecer até o 
dia 30 de abril de 2014. Ficou decidido que cada petiano poderá solicitar uma 
vez o dinheiro do recurso vindo para o grupo PET para o pagamento de 
inscrições de eventos, ou passagens de ida e volta para eventos. Ficou 
definida a data para o curso de oratória, que será no dia 17 de maio de 2014, 
com o valor de R$ 110,00 reais por petiano, o curso será realizado entre as 
09:00 horas da manhã até as 17:00 horas da tarde. 
Assuntos gerais: Os petianos Elenice, Jaine, Jéssica, Gian, Fernanda, Douglas 
e Aline, ganharão os pagamentos das inscrições para o evento de 
Bioengenharia em Porto Alegre. O petiano Djoney também ganhará o 
pagamento das passagens de ida e volta para um congresso em Bento 
Gonçalves, que acontecerá nos dias 23 a 25 de abril. Nada mais havendo a 
tratar encerrou-se a presente ata. 
 


