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Aos 13 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.              

Relato interpet abril; 3. Projeto Cidadania; 4. Horas por projeto; 5. Seleção PET;             

6. Bolsa abril; 7. Stand CSBC; 8. Debate gestão UFSM; 9. JAI 2016; 10. Site PET;                

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, Luisa Perin Lucca, Paulo Vinicius Mendonça Cardoso, Ricardo           

Silveira Rodrigues, Rômulo Marconato Stringhini e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1.            

Ata anterior: A ata foi anterior aprovada. 2. Relato interpet abril: Os petianos Lucas              

Bonilla e Guilherme Gaiardo compareceram ao evento, foram comentados assuntos como           

Ecopet, horário dos próximos interpets e a assinatura do documento do Mobiliza PET             

pelos petianos do grupo, que foram alguns dos temas abordados no interpet. 

3. Projeto Cidadania: Discutida a viabilização do projeto, que produto poderia ser             

oferecido e os locais em que poderia ser colocado a disposição dos alunos. 

4. Horas por projeto: Definida a carga horaria máxima para cada projeto por petiano                

participante, a partir do registro de horas usado no ano passado, com alguns ajustes de               

carga horaria nas atividades.  

5. Seleção PET: Será repassado aos candidatos um horário para que cada um venha               

realizar a entrevista, priorizando os alunos que tenham aula ou outra atividade após.             

Confirmada a participação dos professores Benhur e Patricia.  

6. Bolsa abril: O petiano Gabriel Backes receberá sua última bolsa no mês de abril,                 

pois está se desligando do programa PET.  

7. Stand CSBC: Discutido o que será apresentado no stand dos Pets no CSBC, foram                

sugeridos videos e panfletos sobre as atividades realizadas pelo grupo. 

8. Debate gestão UFSM: Reforçado o convite para a participação dos petianos no               

debate pelo tutor e o petiano Guilherme. 

 9. JAI 2016:  Cada petiano deverá publicar pelo menos um artigo no evento.  

 

 10. Site PET:  Últimos quesitos para a migração do site para o servidor da inf. 

Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Luísa Lucca,               

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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