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Aos 6 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. Horas por               

projeto do planejamento; 3. Site do PET-CC; 4. ComInG; 5. Edital para petianos;             

6. Assinatura Mobilização PET; 7. Arduino Day; 8. SulPET; 9. Desligamento do            

Flávio e ligamento do Jhillian; 10. Certificados minicurso LINUX; 11. Minicurso           

Blender; 12. PEC Abril; Estando presentes os petianos Brenda Salenave Santana,           

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 conferida. 2. Horas por              

projeto do planejamento: Os projetos serão cadastrados no SIE e teremos que avaliar             

quantas horas cada um usará em média em horas. Avaliar quantas horas foram usadas              

ano passado e atualizar eventuais destoâncias entre horas e atividades. 3. Site do             

PET-CC: O contato com o CPD está cancelado. Usaremos o servidor da Inf para o               

domínio do site do PET-CC. 4. ComInG: Existe uma lista de tutores de Informática do               

Brasil. Está sendo idealizada uma edição da Revista ComInG dos PETs de computação             

para publicação de trabalhos. 5. Edital para petianos: O documento foi ajustado            

conforme mudanças propostas para a seleção do dia 16/04. pontuação, documentos,           

obrigatoriedade. 6. Assinatura Mobilização PET: Se o grupo estiver de acordo com o             

documento enviado ao email do PET-CC o mesmo deve imprimir e assinar o abaixo              

assinado e levar ao Interpet de abril. 7. Arduino Day: Será marcada uma reunião sexta               

dia 08/04/2016 as 10:30 com a professora Marcia Pasin. 8. SulPET: Existe uma lista              

para participar da caravana para o SulPET. Se alguém possuir o interesse de ir o petiano                

deve se inscrever no ônibus. O petiano Guilherme Gaiardo tem o interesse de ir. 9.               

Desligamento do Flávio e ligamento do Jhillian: O petiano Flávio está sendo            

desligado do PET-CC da condição de bolsista e passa agora a condição de colaborador. O               

petiano Jhillian está assumindo o posto de bolsista. 10. Certificados minicurso LINUX:            

Os certificados serão gerados ainda no dia de hoje 11. Minicurso Blender: O minicurso              

será ministrado a partir do dia 18, 19 e 20 de abril de 2016 12. PEC Abril: Leonardo e                   

Paulo estão procurando alguém para a PEC. Ela será apresentada ainda em abril. Será              

procurado palestrantes de fora da UFSM. Nada mais havendo a constar, foi a presente              

sessão encerrada, tendo eu, Lucas Bonilla, 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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