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ATA Nº 14/2016 
 
Aos 18 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.              

Interpet; 3. Viagem CSBC; 4. Tópico de Apoio Algoritmos; 5. Seleção; 6. SigPET;             

7. Trello; 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 ConcicovskiPaulo Vinicius Mendonça         

Cardoso, Rafael Holzschuh de Araujo, Ricardo Silveira Rodrigues, Vinícius Fülber Garcia,           

e presentes os colaboradores Flávio Paulus Franzin, Gabriel Costa Backes e o tutor             

Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata anterior: A ata anterior foi revisada e aprovada. 2.              

Interpet: O petiano Leonardo entrou em contato com o PETCom para iniciar a             

organização do mesmo, o interpet de ambos os grupos será realizada em setembro. O              

tutor Giovanni Librelotto entrará em contato com a tutora do PETCom para reforçar as              

organizações. As organizações devem estar bem encaminhadas em Agosto, deve-se          

priorizar a realização antes da última semana de setembro devido as provas. 3. Viagem              

CSBC: O petiano Leonardo está recebendo está recebendo o dinheiro da primeira parcela             

da viajem e hostel, Uma vaga exterior ao PET foi preenchida, e há sinalização de dois                

interessados, porém, nenhum efetuou pagamento de fato até o atual momento. As            

requisições da bolsa formação foram entregues, o auxílio com o curso será em torno de               

R$1.000,00 e algumas dúvidas quanto ao recebimento da mesma serão sanadas com o             

coordenador. 4. Tópico de Apoio Algoritmos: O petiano Leonardo anunciou que o            

tópico de apoio de algoritmos está organizado e os professores foram comunicados, a             

data ainda está em discussão, porém, há uma preferência por executar o tópico o quanto               

antes, a atividade será focada na organização do pensamento e mapeamento de            

problemas para algoritmos. 5. Seleção: O petiano Guilherme anunciou que os           

documentos estavam prontos, o tutor Giovani requisitou a realização de uma ata para             

confirmar e oficializar a seleção de não bolsistas, serão vinculados o petiano Gabriel             

Backes e Alcides Lopes. 6. SigPET: A vinculação da petiana Manuela e Matheus estão              

confirmadas, há pendencias em relação ao cadastro da petiana Luiza e do petiano Rafael              

que deverão ser sanadas. 7. Trello: O tutor Giovani Librelotto reforçou sobre a             

necessidade da manter o Trello atualizada para facilitar e agilizar o trabalho e manter um               

ambiente colaborativo. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada,            

tendo eu, Vinícius Fülber Garcia, 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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