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Aos 4 dias do mês de abril 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. Doação de               

Alimentos; 3. Seleção PET; 4. Seminários de Pesquisa do PET; 5. Mostra de             

filmes; 6. Arduino Day; 7. Agendamento de Auditórios; 8. Interpet 09/04; 9.            

Reunião 06/04; 10. Onibus CSBC; 11. Relatório Minicurso Linux; Estando          

presentes os petianos Brenda Salenave Santana, 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 e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. ATA            

Anterior: A ata anterior foi aprovada, com ressalva de algumas correções. 2. Doação de              

Alimentos: O petiano Lucas Bonilla indicou a Associação Colibri para a doação dos             

alimentos arrecadados. O mesmo ficou responsável por entrar em contato com a            

entidade. O petiano Guilherme Gaiardo sugeriu também a doação para o projeto Catando             

Cidadânia, localizado na vila Cerrito próximo a faixa nova. 3. Seleção PET: Os             

professores Benhur Stein e Carlos Raniery convidados a participar da banca de            

entrevistas da seleção do grupo PET não responderam ao email de convite, portanto o              

grupo decidiu convidar os professores(as), Cesar Tadeu Pozzer e Patricia Pitthan Barcelos            

para a participação na banca. Ficou decidido ainda que os ingressantes no curso do              

presente ano poderem concorrer apenas como não-bolsistas. As vagas disponíveis serão           

para 1 (um) aluno bolsista e 3 (três) alunos não bolsistas. 4. Seminários de Pesquisa               

do PET: Decidiu-se pela realização dos seminários no dia 14 de maio (Sábado) 5.              

Mostra de filmes: Para a mostra de filmes foram definidos os dias 4 e 5 de maio (quarta                  

e quinta feira). O filme a ser assistido ainda será escolhido. 6. Arduino Day: O petiano                

Lucas Bonilla trouxe para debate entre o grupo a ideia da professora Marcia Pasin de               

realizar o evento Arduíno Day em Santa Maria. O grupo mostrou interesse no projeto e               

decidiu-se por realizar uma reunião juntamente com a professora Marcia para           

consolidação da ideia. 7. Agendamento de Auditórios: O tutor Giovani informou ao            

grupo que todas as reservas de auditórios devem ser requisitadas a petiana Brenda, a              

qual está responsável pelas reservas de chaves. 8. Interpet 09/04: Ficaram           

comprometidos com o comparecimento ao interpet os petianos Lucas Bonilla, Guilherme           

Gaiardo, Romulo Marconato, Lucas Real, Ricardo Rodrigues e Gabriel Backes. 9. Reunião            

06/04: A reunião referente ao dia 06/04 (quarta-feira) está confirmada 10. Onibus            

CSBC: O petiano Romulo informou ao grupo que entrou em contato com a coordenação              

do curso e está verificando a possibilidade de alocação de um dos onibus da universidade               

para viagem até o evento da CSBC, que ocorrerá em Porto Alegre. 11. Relatório              

Minicurso Linux: Os responsáveis pelo minicurso informaram que a atividade foi bem            

sucedida. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu,             

Leonardo Schmidt, membro 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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