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Aos 12 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, 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.
Canetão; 3. Gerador de ata; 4. Atualização do Trello; 5. Reunião do Circulação;
6. Memorando de apoio ao NCC; 7. Prestação de contas ERBD; 8. Site do PET-CC;
9. Reunião com os bixos na semana que vem (grade curricular); 10. Projetos
2017 que se encaixam no petiano por um dia; Estando presentes os petianos
Brenda Salenave Santana, Caroline Chagas, Filipe Simões de Mendonça, Gabriel Doyle
Balk, Gabriel Cardoso dos Santos, Gabriel Haddad Vieira, Jhillian Bianchi, João Vitor
Machado de Mello, Luisa Perin Lucca, Maurício Matter Donato, Rafael Holzschuh de
Araujo, Rômulo Marconato Stringhini, presentes os colaboradores Flavio Paulus Franzin,
Leonardo de Abreu Schmidt, Mateus Concicovski, e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1.
Ata anterior: A ata anterior foi revisada e aprovada. 2. Canetão: Precimamos de
canetão. 3. Gerador de ata: O petiano Jhillian se responsabilizou de arrumar. 4.
Atualização do Trello: O petiano Filipe ficou responsabilizado da atualização das tarefas
do Trello. 5. Reunião do Circulação: Para o primeiro semestre ficaram disponíveis os
dias 6 ou 4 de Junho (terça ou quinta) e para o segundo semestre foi decidido na reunião
do Circulação que vai ser pela metade de Novembro. Sobre a autorização de menores
para a doação, foi solicitada uma divulgação antecipada para os doadores menores de
18 anos conseguirem essa autorização para não serem barrados na hora de doar. Foi
discutido também sobre a doação de medula óssea que ficou para Julho. A próxima
reunião do Circulação ficou para o dia 26/04 (quarta) no PET-Agronomia às 18:30. 6.
Memorando de apoio ao NCC: Concordamos com o apoio. 7. Prestação de contas
ERBD: Quem foi na viagem deve pegar o certificado e deixar no PET-CC o quanto antes.
8. Site do PET-CC: O petiano Gabriel Doyle já solicitou o código do site para o
ex-petiano Paulo e vai também retirar a referência ao googlegroups do mail do PET-CC
no drive. 9. Reunião com os bixos na semana que vem (grade curricular): A
petiana Luísa reservou a sala 355 do CT das 13:30 às 14:30 para a reunião. 10.
Projetos 2017 que se encaixam no petiano por um dia: Foi decidido que vamos
usar PECs, minicursos, tópicos de apoio e turma do ique para inserir não petianos às
atividades do PET-CC. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada,
tendo eu, Rafael Holzschuh de Araujo, 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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