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Integrante do grupo PET—

Florestal participa do XVI 

ENAPET em Goiás. 
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anos 
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Nesta edição: 
O ENAPET é o encontro nacional do Programa de Educação Tutorial 

(PET). Tem como objetivo discutir os rumos do Programa de Educação Tutorial, 

ou seja, discutir temas relevantes à manutenção e desenvolvimento do programa e 

de seus grupos, bem como apresentar os trabalhos desenvolvidos pelos grupos 

PET no âmbito do ensino/pesquisa/extensão e da educação tutorial. Este encontro 

demonstra os esforços dos acadêmicos para a melhoria do ensino no país, no qual 

os grupos PET representam uma das pilares para manter a qualidade dos cursos a 

que estão associados. 

 No ano de 2011, ocorreu o XVI ENAPET, o qual aconteceu na cidade de 

Goiânia/GO, na Universidade Federal de Goiás (UFG), entre os dias 12 e 16 de 

julho. O tema central do encontro Foi a Diversidade Cultural e Integração do Co-

nhecimento, nas suas diferentes formas de manifestação. 

Através de iniciativa dos grupos PET Engenharia Florestal da UFRRJ e 

UFPR, organizou-se um encontro entre os grupos PET Floresta da UFPR, UTFPR, 

UNESP, UFLA, UFMT e UFRRJ, onde foram abordados alguns temas como um 

possível encontro nacional de grupos pet floresta a ser realizado e início de inter-

câmbios entre os Pets com estágios, visitas técnicas e até mesmo mobilidade aca-

dêmica, visando a troca de experiências entre os cursos de floresta e os projetos 

desenvolvidos por cada pet, melhor compreensão da Engenharia Florestal nas dife-

rentes regiões do país e a melhoria da aplicação do Pet na formação dos acadêmi-

cos. Foi proposta a realização de um encontro dos PETs Floresta na UFRRJ em 

2012, para estreitar as relações e já com o intuito de expor o que cada universida-

de tem a oferecer. Uma ótima iniciativa, a qual permite um leque de oportunida-

des aos petianos, bem como à universidade como um todo. O PET Eng. Florestal 

da UTFPR trabalhará para que isso seja posto em prática. 

Os frutos da participação de integrante do grupo PET—Eng. 

Florestal no XVI ENAPET em Goiânia. 

Quem quer ser ministro??? 



Erick Martins Nieri, acadêmico do 6° 

semestre de Engenharia Florestal, traba-

lhou na área de controle biológico de 

2009 a 2010 e atualmente está atuando na 

área de Geoprocessamento sob a orienta-

ção do Prof. Dr. Mosar Faria Botelho. 

Ingressou no grupo PET em outubro/2009 

e desde então vem desenvolvendo ativida-

de de Extensão, Ensino e Pesquisa. 

Mostrar o que cada 

petiano faz, 

individualmente ou 

coletivamente, serve 

para incentivar outros 

alunos a fazerem parte 

do PET e também para 

participarem das 

atividades promovidas. 
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Área de atuação dos petianos: 

Paula Helena Pereira, acadêmica do 4º 

semestre de Engenharia Florestal, fez está-

gio voluntário na área de Ecologia de Res-

tauração. Ingressou no PET em dezembro 

de 2010 e desenvolve pesquisas na área 

de Arborização Urbana, sob a orientação 

do Profª. M.Sc. Flávia Gizele König Brun. 

Íris Cristina Bertolini, acadêmica do 7º 

semestre de Engenharia Florestal, fez está-

gio voluntário na manutenção da Trilha 

Ecológica da UTFPR, foi monitora das 

disciplinas de Morfologia Vegetal e Botâni-

ca aplicada a Zootecnia. Ingressou no PET 

em outubro de 2009 e desenvolve proje-

tos na área de produção de mudas e im-

plantação de plantios e monitoramento de 

Canafístula (Peltophorum dubium) sob ori-

entação do Prof. Dr. Eleandro José Brun. 

Aline Aparecida Ludvichak, acadêmica 

do 6º período de Engenharia Florestal, em 

2009 participou do projeto de pesquisa 

para levantamento da produção florestal e 

do meio ambiente do município de Dois 

Vizinhos. Em dezembro de 2010 ingressou 

no PET, onde desenvolve projeto na área 

de solos (levantamento e classificação de 

uma topossequência), orientada pela pro-

fessora Dra. Liane Barreto Alves Pinheiro, 

e outro na área ambiental para o desen-

volvimento de SISLEG (Sistema de Manu-

tenção, Recuperação e Proteção da Re-

serva Legal e Áreas De Preservação Per-

manente) em pequenas propriedades do 

município de Boa Esperança-PR, grupo 

este composto por três professores ori-

entadores (Álvaro Boson de Castro Faria, 

Fabiani das Dores Abati Miranda e Maria 

Madalena Santos da Silva Skalarski, junto 

com mais dez acadêmicos do curso Eng. 

Florestal. 

Paulo Henrique Jung, graduando do 6 º 

período de Engenharia Florestal, ingressou 

no grupo PET Florestal no final do segun-

do semestre de 2009.  Atualmente desen-

volve pesquisas na área de Controle Bio-

lógico de Pragas Florestais, sob orientação 

da professora Dra. Michele Potrich. 

Larissa Regina Topanotti, acadêmica do 

4º semestre de Engenharia Florestal, fez 

estágio voluntário na área de Ecologia de 

Restauração e foi monitora das disciplinas 

de Morfologia Vegetal e Botânica aplicada 

a Zootecnia. Ingressou no PET em dezem-

bro de 2010 e desenvolve projeto deno-

minado “Quebra de dormência e germina-

ção de sementes de Senna obtusifolia 

(Fabaceae)”, na área de Ecologia de Res-

tauração, sob orientação do Prof. Dr. 

Fernando Campanhã Bechara. 

Lucas Daniel Perin, acadêmico do 4º 

semestre de Engenharia Florestal, ingres-

sou no PET em dezembro de 2010 e de-

senvolve projeto denominado “SISLEG 

Universitário”, na área de Geociências e 

Geoprocessamento , sob orientação do 

Profª. Dra. Maria Madalena Santos S.   

Sklarski. 

Nícolas Manarim de Brito, acadêmico 

do 4° semestre de Engenharia Florestal, 

foi monitor da disciplina de Zoologia Ge-

ral, orientado pelo professor Flávio Endri-

go Cechin. Ingressou no PET em dezem-

bro de 2010 e desenvolve projeto deno-

minado “SISLEG Universitário”, sob orien-

tação dos professores:  Álvaro Boson 

de Castro Faria, Fabiani das Dores Abati 

Miranda e Maria Madalena Santos da Silva. 
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Área de atuação dos petianos voluntários. 

Sidinei Dallacort, acadêmico do 4º semes-

tre de Engenharia Florestal, realizou estagio 

voluntário na área de inventário florestal. 

Ingressou no PET como voluntario no inicio 

de 2010 e trabalha com propagação de gua-

co e também no laboratório de controle 

biológico. 

Suzamara Biz, acadêmica do 4º semestre 

de Engenharia Florestal, fez estágio voluntá-

rio na área de Silvicultura Urbana e foi mo-

nitora da disciplina de Desenho Técnico.  

Ingressou no PET como voluntária em 

dezembro de 2010 e está desenvolvendo 

o projeto denominado “Estudo de Condi-

cionantes Ambientais para a Gestão e 

Manejo de área de Camping da Praia Arti-

ficial no município de Cruzeiro do Iguaçu-

PR” na área de Manejo de Áreas Silves-

tres, sob orientação do Prof. Dr. Eleandro 

José Brun e da Profª. M.Sc. Flávia Gizele 

König Brun. 

SULPET 

O SulPET é o encontro regional entre os grupos PET do Sul do país, o qual consiste 

em um espaço direcionado a discussões sobre o programa de educação tutorial. O XIV Sul-

PET ocorreu entre os dias 21 e 24 de abril de 2011, na cidade de Florianópolis-SC, sediado 

pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. A UTFPR foi representada pelos 04 PETs 

do Campus Dois Vizinhos: Engenharia Florestal, Zootecnia, Conexões dos Saberes – Agricul-

tura Familiar e Conexões dos Saberes – Produção Leiteira, além do PET Agronomia, do Cam-

pus Pato Branco. O evento permitiu troca de ideias e de experiências entre os petianos e 

tutores, de modo a avaliar as atividades desenvolvidas por cada grupo e elaborar ações para 

melhoria do trabalho dos grupos e das instituições de ensino. Contribuindo para formação 

política, pedagógica dos integrantes. 

O II Seminário de Atitudes Cotidianas que Melhoram o Meio Ambiente teve como temática 

a questão energética. Os petianos expuseram aos participantes informações a respeito do 

funcionamento, custos, vantagens e desvantagens sobre as energias eólica, solar, nuclear, 

hidrelétrica e de biomassa, considerando aspectos técnicos, socioeconômicos e ambientais. 

Houve um grande número de participantes: alunos do curso de Engenharia Florestal, Zoo-

tecnia, Educação do Campo, Tecnologia em Horticultura, Técnico em Agropecuária, pro-

fessores e funcionários da UTFPR-DV. O seminário, que ocorreu durante a semana do 

meio ambiente, proporcionou aos acadêmicos uma fonte de informação, ferramenta de 

ensino e discussão, permitindo a todos refletirem sobre a questão energética, bem como 

pensar em atitudes mais sustentáveis e menos impactantes. 

II Seminário: Atitudes Cotidianas Que Melhoram o Meio 

Ambiente.  



PRIMEIRO INTERPET DA UTFPR ACONTECERÁ EM DOIS VIZINHOS 

 

Acontecerá nos dias 28 e 29 de outubro de 2011, na UTFPR Câmpus Dois Vizi-

nhos, o primeiro encontro de grupos PET da UTFPR. O evento, denominado IN-

TERPET, com promoção do Grupo PET Agricultura Familiar e apoio do PET Enge-

nharia Florestal, se tornará histórico já por ser o primeiro encontro institucional 

dos grupos aprovados e com atuação na UTFPR. Busca-se o fortalecimento da cul-

tura petiana dentro da instituição, como ente fundamental para o crescimento dos 

cursos, aprimoramento profissional, realização de atividades extraclasse, etc. To-

dos os grupos PET da UTFPR participarão. Petianos da UTFPR, sejam todos bem 

vindos a Dois Vizinhos! 

CÂMPUS DOIS VIZINHOS  

Eventos ainda em 2011 

PET – Engenharia Florestal promove concurso de 

projetos ambientais para a melhoria da Trilha 

Ecológica da UTFPR – Campus Dois Vizinhos. 

O PET Engenharia Florestal, com apoio do Centro Acadêmico de 

Engenharia Florestal Professor Sebastião do Amaral Machado e coorde-

nação do curso de Engenharia Florestal estão promovendo um concurso 

de projetos ambientais para a trilha ecológica do nosso campus. Os pro-

jetos deverão visar ações de melhoramento e reestruturação da trilha 

ecológica, bem como estudos e atividades demonstrativas com a biodi-

versidade local, preservação, conservação e restauração da mesma.  Po-

derão participar do concurso todos os alunos dos cursos de graduação 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Dois Vizinhos. 

Para os primeiros colocados haverá premiação, além do certificado de 

participação. Aos autores dos projetos selecionados, será assegurada a  

possibilidade de sua participação em um projeto maior, de busca de re-

cursos externos, para o ano de 2012. As inscrições estão abertas, a ficha 

de inscrição está disponível em nosso blog (http://

petflorestal.wordpress.com/) que deverá ser preenchida e enviada em 

anexo juntamente com o projeto para petflorestal.utfprdv@gmail.com. 

Mais informações poderão ser encontradas no edital do concurso dispo-

nível em nosso blog ou com os integrantes do grupo. 

Conhecimento: 

Equipamento utilizado na la-

minação de toras. A lamina-

ção é uma operação que con-

siste em obter um tapete 

contínuo de madeira, chama-

do de laminado, através da 

rotação da tora fixada por 

contra roletes e o conjunto 

faca / barra de pressão. A 

velocidade de corte pode 

variar na faixa de 30 a 50 me-

tros por minuto, e exerce 

uma grande influência na qua-

lidade das lâminas produzidas. 

Velocidades muito baixas 

podem resultar em superfície 

áspera e espessura desunifor-

me. Por outro lado, a veloci-

dades maiores pode ocorrer 

fendilhamentos na lâmina, 

diminuindo a sua resistência a 

tração perpendicular. Com 

velocidades menores, a quali-

dade da lâmina aumenta em 

termos de rigidez e suavidade 

da superfície, no entanto, a 

produção será menor. 
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