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ATA DA 24ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL – FW 

Aos três dias do mês de dezembro 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. 

Na referida reunião foi relatado que o relatório geral de todo o ano 

recorrido está praticamente pronto, onde neste faltam apenas alguns 

detalhes. 

Após foi discutido sobre o planejamento para o ano de dois mil e catorze, 

onde a cada dois petianos foi estipulada uma atividade, totalizando onze 

atividades. Segue estas abaixo: 

Atividade 1 Acompanhamento de alunos no núcleo básico do curso. 

Realizado por Aline e Denize Gazzana 

Atividade 2 A reengenharia através do ensino integrada na formação 

Universitária. Realizado por Édison Cantarelli. 

Atividade 3 Língua estrangeira. Realizado por Jéssica Tomasi e Franciel. 

Atividade 4 Manejo florestal conforme o novo código florestal brasileiro. 

Realizado por Letícia e Juliana, Elenice. 

Atividade 5 Pesquisa direcionada. Realizado por todos. 

Atividade 6 Inovação em tecnologia. Realizado por Larissa, Fernando Ruch e 
Luis Fernando. 

Atividade 7 Extensão oficinas de ensino (cursos e palestras). Realizado por 
Fernanda e Gian. 

Atividade 8 Oficinas de softwares. Realizado por Jaine e Douglas 



Atividade 9 Cursos e eventos ensino pesquisa e extensão. Realizado por 
Jéssica Croda e Janaína. 

Atividade 10  Página do grupo pet. Realizado por Juliana, Douglas e Djoney. 

Atividade 11  Atividades administrativas. Realizado por Édson Cantarelli. 

Os planejamentos deverão ser entregues até o dia vinte e dois de 
dezembro de dois mil e treze. 

Após estas decisões foi relatado que quarta- feira dia onde de dezembro 
de dois mil e treze, vamos auxiliar as crianças a fazer o plantio de mudas 
de plátanos na AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil). Os carros 
saíram da faculdade às 9 horas e o plantio começara às 10:30 horas. 

Também no dia vinte de dezembro de dois mil e treze será realizado uma 
confraternização ao meio dia, esta ocorrera no novo quiosque do 
Professor Edison. Neste dia e neste mesmo local será feito o vídeo para 
o convite do Enapet. Nada havendo mais a tratar deu-se por finalizada a 
reunião, onde lavrou-se a presente ata. 

 

 

 

 


