
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

Campus FREDERICO WESTPHALEN 

CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

 

ATA DA 24ª REUNIÃO DO GRUPO PET ENGENHARIA FLORESTAL  

 

No vigésimo nono dia do mês de setembro de dois mil e dezesseis, 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 e seu tutor, professor Dr. Edison Bisognin Cantarelli, na 

sala 45 do Bloco de Apoio III do campus de Frederico Westphalen, para discutir 

assuntos de interesse ao grupo. Como primeira pauta, foi aberto um espaço 

para discursão e relatos sobre a participação do grupo, na promoção Super 

Kids. Essa promoção foi uma parceria entre o grupo PET Engenharia Florestal 

e o Supermercado Bertoletti, onde a atividade ocorreu no dia vinte quatro de 

setembro de dois mil e dezesseis. O primeiro relato importante foi possibilidade 

de um projeto no presídio do munícipio de Frederico Westphalen, onde esse 

projeto será mais bem discutido no ano de dois mil e dezessete, sendo ele 

melhor trabalhado no planejamento anual do grupo. Como segundo relato 

importante, foi pedido para que dois petianos fossem junto com o tutor e um 

funcionário do supermercado, no dia primeiro de outubro de dois mil e 

dezesseis, realizar visitação nos endereços dos participantes cadastrados na 

promoção, tendo como intuito, verificar o estado das mudas de árvores 

plantadas. Após um pequeno debate, os petianos que irão com o tutor, nesse 

dia são: Renato e Lucas. Como segunda pauta, foi comunicado através do 

tutor, que receberemos a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora 

Auxiliadora, na UFSM-FW, no dia sete de outubro de dois mil e dezesseis. 

Essa visita tem como intuito mostrar o curso e a universidade para as crianças. 

A visitação será dividida em dois momentos, onde o primeiro será falando um 

pouco sobre fotossíntese e o segundo sobre solos. Após um pequeno debate, 

os petianos que irão realizar o acompanhamento e ministrar as duas rodas de 



conversa, com as crianças são: Eduardo, Guilherme, Mirian e Nathalia. Como 

terceiro assunto de pauta, foi aberto para comunicados gerais, onde alguns 

petianos trouxeram novidades sobre as atividades. A petiana Édina, comunicou 

que o acadêmico Matias Rohde, poderá ministrar algumas aulas de língua 

inglesa para o grupo e também que seria necessário marca uma reunião com 

todo o grupo, para que ele entenda melhor o objetivo e explicar como irão ser 

as aulas. A reunião com o Matias Rohde ficou marcada para o dia quatro de 

outubro de dois mil e dezesseis, na sala do PET, às 12:30 horas. O petiano 

Lucas relatou sobre as possíveis palestras, ainda neste semestre. A primeira 

palestra ficou marcada para o dia nove de novembro de dois mil e dezesseis, 

tendo como título: Técnicas de restauração ecológica no RS: Experiências do 

NEPRADI/UFSM e ocorrerá das quinze horas e trinta minutos até às dezessete 

horas e trinta minutos. A palestra ocorrerá sem nenhum gasto para o grupo e 

talvez pudesse ser ofertada em uma possível semana acadêmica do curso de 

Engenharia Florestal, porém ainda o grupo não recebeu nenhuma confirmação 

do diretório acadêmico sobre a mesma.  A segunda palestra teria como tema 

Silvicultura de precisão, onde o petiano Lucas confirmará a data. Como último 

relato, o tutor repassou comunicados gerais, como, o InterPET, que será 

necessário uma participação do grupo no mobiliza PET; também sobre o livro, 

que o grupo PET contribuiu com um capítulo, porém ainda não foi publicado; e 

pro fim, que ocorrerá a seleção para a mudança de tutor no pet de ciências 

agrárias. Nada havendo mais a tratar, deu-se por finalizada a reunião, onde se 

lavrou a presente ata. 

 

 

  


