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Aos 23 dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 13 horas e 30 minutos,                    

na sala 340 do Centro de Tecnologia, reuniram-se os alunos do PET Ciência da              

Computação, em sessão ordinária, com a seguinte ordem do dia: 1. ATA Anterior; 2.              

Tópico de apoio para biblioteca Allegro; 3. Atividades de março; 4. Continuação            

do Planejamento 2016; 5. Ônibus para o CSBC; 6. Novo gerente @pets-cc;            

Estando presentes os petianos Brenda Salenave Santana, Flavio Paulus Franzin, Gabriel           

Costa Backes, Guilherme de Freitas Gaiardo, Jhillian Bianchi, Leonardo de Abreu Schmidt,            

Lucas Gonçalves Bonilla, Lucas Saibt Real, Luisa Perin Lucca, Paulo Vinicius Mendonça            

Cardoso, Ricardo Silveira Rodrigues, Rômulo Marconato Stringhini, Vinícius Fülber Garcia          

e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. ATA Anterior: A ata anterior foi aprovada, com               

ressalva de algumas correções. 2. Tópico de apoio para biblioteca Allegro: Estava            

presente na reunião o colaborador Rafael Holzschuh de Araújo, que foi convidado para             

auxiliar no minicurso/tópico de apoio ao lado dos demais petianos já designados para a              

atividade. 3. Atividades de março: Foram comentadas a importância de divulgar logo            

as atividades de março, visto que o minicurso de Linux ocorrerá na próxima semana. Foi               

salientado ainda para que se verifique as possíveis datas das atividades referentes ao             

mês de abril. 4. Continuação do Planejamento 2016: Foram determinados alguns           

relatores de projetos que ainda não estavam decididos.Também foram determinados os           

responsáveis pelas atividades restantes, conforme consta a seguir: Para o Circulação:           

Jhillian, Paulo Vinicius, Guilherme, Lucas, Gabriel, Brenda, Alcides para o 1 semestre do             

ano. Os demais petianos atuarão no segundo semestre; Para o Acampavida, todos            

estarão responsáveis por algo. Serão divididos em grupos conforme o número de dias do              

evento, o qual ocorre no segundo semestre; Para a atividade Promoção do Uso de Lingua               

Estrangeira, foram deliberadas duas ideias: levar a atividade para o interpet ou para os              

dicentes. A decisão dependerá da disponibilidade do pessoal do Inglês sem Fronteira.            

Para tal atividade, estão designados os petianos:Ricardo, Lucas Bonilla, Luisa, Vinicius,           

Rômulo; Para o Interpet, foi decidido que se levará uma discussão para levantamento de              

requisitos do aplicativo Pet-CC. Para tal tarefa, os responsáveis serão Leonardo,           

Guilherme , Paulo Vinicius, Brenda, Jhillian; Para o projeto Computação para Crianças e             

Adolescentes, todos os petianos serão responsáveis e/ou estarão envolvidos de alguma           

forma. Foram discutidos alguns locais de atuação, mas nada foi decidido ainda; Sobre o              

Aplicativo do PetCC, ficaram responsáveis: Ricardo, Vinicius, Rômulo; A cerca da Mostra            

de Filmes de Computação, foi conversado com o professor Antonio Marcos de Oliveira             

Candia sobre alguns filmes que podem ser exibidos, servindo como Happy Hour. Ficou             

decidido que deve ser exibido pelo menos um filme por semestre. Os responsáveis             

serão: Gabriel, Vinicius, Flavio e Rômulo; No que diz respeito aos seminários, todos terão              

suas responsabilidades. Fica para a próxima reunião decidir sobre o modo de realização,             

se vai ser em um dia com vários seminários ou em diferentes dias com um seminário por                 

dia; Enfim, para o evento PAI, ficam responsáveis: Flavio, Vinicius, Ricardo, Gabriel,            

Paulo Vinicius, Brenda, Jhillian, Lucas Real, Luísa; 5. Ônibus para o CSBC: Será feito              

levantamento de interessados na excursão, para ver quantidade necessária de ônibus,           

custos previstos, etc... 6. Novo gerente @pets-cc: Como Gabriel Backes está de saída             

da atividade, Vinicius se ofereceu e ocupará o lugar dele como gerente. Nada mais              

havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Jhillian Bianchi, membro             
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do PET do Curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria,              

lavrado a presente ata que será assinada pelo tutor e por mim. 
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