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ATA DA 22ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e treze, 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: em decorrência de a petiana Janaina Betto estar realizando seu 

estágio e não poder realizar todas as atividades do Pet a mesma deixa de ser bolsista e 

passa a ser não bolsista, em virtude disso a petiana Denise Gazzana passa a ser bolsista 

remunerada. Com relação ao custeio que virá para o PET o mesmo será utilizado para o 

pagamento das camisetas que serão usadas na SAEF e também para o pagamento de 

cursos que serão realizados pelo PET, bem como outros gastos. As camisetas para a 

semana acadêmica serão feitas para todos os petianos, para que seja feita a divulgação 

da mesma. Com relação ao informativo, foram sugeridos que temas mais atrativos 

fossem adicionados como, por exemplo, divulgação de concursos na área florestal, bem 

como o que o PET está desenvolvendo. 

Atividades que serão realizadas: a UFSM quer inserir-se mais na cidade de Frederico 

Westphalen, com isso surgiu um projeto de extensão, que será realizado com o Pró-

menor, onde cento e vinte crianças serão beneficiadas. As atividades consistem em fazer 

o plantio de mudas de árvores florestais junto com as mesmas, onde cada muda será 

identificada com o nome específico e o nome da criança que plantou, bem como o nome 

do PET, que foi parceiro nesse projeto. Na semana acadêmica uma das palestras será o 

Código Floresta, dada pelo engenheiro Jordano, onde ele irá também dar aos petianos 

um embasamento sobre o que é o  CAR. 

Assuntos gerais: dia dezenove de novembro haverá uma reunião com os PET’s do 

cesnors para discutir sobre o INTERPET e o ENAPET, a reunião será no campus de 

Frederico,com horário ainda a ser marcado. No dia vinte e três de novembro haverá o 

INTERPET em Santa Maria. Em novembro também, acontecerá em Porto Alegre uma 

feira sobre Recursos Renováveis, onde foi cogitado a hipótese de o PET participar.  O 

tutor ressalta que algumas atividades ainda estão pendentes e que precisam ser 

realizadas o mais breve possível, sendo estas, relatório geral, planejamento das 

atividades para dois mil e quatorze, questão CAR, SAEF e utilização do custeio. Nada 

mais havendo a tratar, encerrou-se apresente ata. 


