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Aos 9 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. Conexão Ciência da
Computação; 3. Inserção novos petianos; 4. Amostra de filmes; 5. PEC junho; 6.
Artigos JAI 2016; 7. Viagem CSBC; Estando presentes os petianos Brenda Salenave Santana,
Guilherme de Freitas Gaiardo, Jhillian Bianchi, Leonardo de Abreu Schmidt, Lucas Saibt Real,
Luisa Perin Lucca, Manuela Delwing Musskopf, Mateus Concicovski, Paulo Vinicius Mendonça
Cardoso, Rafael Holzschuh de Araujo, Ricardo Silveira Rodrigues, Rômulo Marconato Stringhini,
Vinícius Fülber Garcia e presente o colaborador Flávio Paulus Franzin e o tutor Giovani Rubert
Librelotto. 1. Ata anterior: A ata anterior foi devidamente revisada, corrigida e aprovada. 2.
Conexão Ciência da Computação: Foi discutido juntamente com integrantes do DAINF, sobre
a proposta para o PET Ciência da Computação realizar a atividade Conexão Ciência da
Computação, que consiste em um primeiro momento reunir somente os alunos, de qualquer
semestre, para discutir pontos que possam vir a melhorar o curso, o primeiro encontro está
previsto para o dia 09 de junho. Após essa primeira etapa será agendado um segundo encontro,
que visa compartilhar os assuntos discutidos com os professores do curso, com o objetivo de
encontrar alternativas para viabilizar as mudanças. 3. Inserção novos petianos: Cada petiano
novo deverá analisar as atividades previstas no planejamento de 2016 e escolher as quais deseja
participar. 4. Amostra de filmes: A petiana Brenda realizou a pré reserva do auditório Pércio
para os dias 6 e 7 de junho, para o comentário logo após o filme foi escolhida a professora Ana
Winck. 5. PEC junho: Os petianos Ricardo e Gabriel entraram em contato com o palestrante
Thiago Cargnelutti, atualmente na empresa Gemona, a data da palestra esta prevista para 17 de
Junho na SAINF. 6. Artigos Jai 2016: O tutor Giovani relembrou que todos os petianos devem
preencher a planilha com o nome do projeto que irá publicar na JAI 2016. 7. Viagem CSBC: O
petiano Leonardo entrou em contato com o coordenador do curso Sérgio, e possivelmente o
curso contribuirá com R$ 1000,00 para ajudar nas despesas de deslocamento e hospedagem.
Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Lucas Saibt Real,
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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