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Aos 11 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. Seleção de Não-Bolsistas; 3.
Portaria seleção PET; 4. SigPET; 5. Circulação; 6. Amostra de filmes; 7. Camisas pólo
para os novos petianos; 8. Viagem CSBC; 9. Inclusão dos novos bolsistas nos projetos
de 2016; Estando presentes os petianos Brenda Salenave Santana, Guilherme de Freitas
Gaiardo, Jhillian Bianchi, Leonardo de Abreu Schmidt, Lucas Saibt Real, Luisa Perin Lucca, Luiza
Schmidt, 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. Seleção de
Não-Bolsistas: O petiano Guilherme Gaiardo ficou responsável pela elaboração do edital para a
seleção de não-bolsistas para ingresso no grupo. 3. Portaria seleção PET: O tutor Giovani
Librelotto ficou responsável pela retirada da portaria referente à seleção para ingresso no
PET-CC, realizada em abril. 4. SigPET: O tutor Giovani reforçou os novos petianos para
realizarem o cadastro no portal do SigPET. 5. Circulação: O petiano Guilherme Gaiardo
compareceu na reunião de quinta-feira e irá confirmar os petianos Jhillian, Paulo Vinícius,
Alcides, Brenda e Lucas Real como membros e colaboradores do projeto de extensão. Além
disso, o projeto será realizado no dia 08 de junho, onde haverá coleta de sangue. 6. Amostra
de filmes: O tutor relembrou que o auditório Pércio Reis já está reservado e que a professora
Ana Winck confirmou presença como comentarista do evento. 7. Camisas pólo para os novos
petianos: Será verificado o valor em caixa disponível para a possível confecção de novas
camisas pólos para os petianos Rafael, Manuela e Luíza. 8. Viagem CSBC: O petiano Leonardo
entrou em contato com a empresa que realizará o transporte e confirmou horários de saída para
o evento. Em relação à hospedagem, também ficou a cargo do Leonardo de efetuar a
confirmação dos quartos para os petianos que se farão presentes ao evento. O petiano Rômulo
ficou responsável de verificar, fora do grupo do PET, quem estaria interessado em comparecer ao
evento para preencher as vagas do ônibus e dos quartos para hospedagem. 9. Inclusão dos
novos bolsistas nos projetos de 2016: O petiano Rafael ficou responsável de ajudar nos
tópicos de apoio de Computação Gráfica e Pesquisa e Ordenação de Dados, enquanto a petiana
Manuela mostrou interesse em ajudar na organização da Amostra de filmes. Nada mais havendo
a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Rômulo Marconato Stringhini, 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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