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Aos 2 dias do mês de maio 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. Seminários do PET-CC; 3. JAI                

2016; 4. Artigo para a CSBC - Revista Computação Brasil; 5. Inserção dos novos              

petinos nos projetos 2016; 6. Checkpoint: Tópico de Apoio; 7. Checkpoint: Mostra de             

Filme; 8. Checkpoint: Circulação; 9. Checkpoint: Minicurso de maio; 10. Interpet de            

Junho; 11. Novos petianos e serviços PET-CC; Estando presentes os petianos Brenda            

Salenave Santana, Guilherme de Freitas Gaiardo, Jhillian Bianchi, Leonardo de Abreu Schmidt,            

Luisa Perin Lucca, Mateus Concicovski, Paulo Vinicius Mendonça Cardoso, Rafael Holzschuh de            

Araujo, Ricardo Silveira Rodrigues e presentes os colaboradores Flávio Paulus Franzin, Gabriel            

Costa Backes e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata anterior: A ata anterior foi               

devidamente revisada, corrigida e aprovada. 2. Seminários do PET-CC: Devido a situação atual             

de reserva do quiosque do Centro de Tecnologia, o seminário de apresentação dos projetos de               

pesquisa do PET-CC foi transferido. A apresentação será realizada no dia 04 de Junho, na               

residência do tutor Giovani Librelotto. 3. JAI 2016: O tutor reforçou ao grupo que todos os                

integrantes devem inscrever projetos na XXXI JAI. Foi aberta uma planilha no Google Drive, a               

ser preenchida com o nome dos petianos e seus respectivos projetos a serem publicados. 4.               

Artigo para a CSBC - Revista Computação Brasil: Os petianos Paulo e Vínicius ficaram              

responsáveis for descrever sobre a metodologia de aplicação da pesquisa. Os petianos Brenda,             

Guilherme e Gabriel ficaram responsáveis por realizar uma busca por artigos da área a serem               

utilzados como base de escrita para o artigo a ser publicado na Revista Computação Brasil. 5.                

Inserção dos novos petianos nos projetos 2016: este ponto foi adiado para a próxima              

reunião (04/05), devido a falta de alguns integrantes no dia de hoje. 6. Checkpoint: Tópico de                

Apoio: O tópico de apoio de Allegro será iniciado amanhã. De acordo com os responsáveis, está                

tudo certo para a realização do mesmo. Os demais tópicos ainda estão sendo planejados. 7.               

Checkpoint: Mostra de Filmes: O filme a ser exibido será: Piratas do Vale do Silício. Falta                

definir as datas de apresentação e reservar a sala. 8. Checkpoint: Circulação: A próxima              

reunião do projeto será realizada dia 05 de maio às 18:30 na sala do PET-Enfermagem. 9.                

Checkpoint: Minicurso de maio: O minicurso de Arduino, está sendo organizado. Faltam            

definir os dias de realização e reservar a sala. 10. Interpet de Junho: O petiano Leonardo,                

ficou responsável por entrar em contato com o PET-Com, para marcar uma reunião de              

organização do interpet de junho. 11. Novos petianos e serviços PET-CC: Tal pauta foi adiada               

para a próxima reunião. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo               

eu, Brenda Salenave Santana, 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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