
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 
 
 

 

 

 

ATA Nº 15/2016 
 
Aos 23 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.              

Viagem CSBC; 3. Vídeo para o evento; 4. O que levar?; 5. Conexão CC; 6. Bolsa                

Formação; Estando presentes os petianos Brenda Salenave Santana, 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 presentes os colaboradores Flávio Paulus Franzin, Gabriel Costa Backes e o tutor             

Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata anterior: Foi aprovada, com algumas correções 2.            

Viagem CSBC: O petiano Leonardo fechou o contrato com o transporte, bem como             

fechou com o hostel para 2 quartos de 4 pessoas e um quarto de 6 pessoas. Relatou                 

também que não há muito espaço no bagageiro, e seria bom organizar pra levar poucas               

coisas. Ainda há 3 vagas, com possibilidade de deixar algum deles vago para empilhar as               

malas. 3. Vídeo para o evento: O petiano Leonardo se dispôs a editar o vídeo e o que                  

for necessário. Os petianos Jhillian e Brenda também se disponibilizam a ajudar. Para o              

folder, ficam responsáveis os petianos Rômulo e Lucas Real. Fica entre 100 e 200              

folders, do modelo simples a ser definido com a HBinatto. 4. O que levar?: O professor                

Giovani sugeriu que quem fizer os banners para a JAI, pode levar os banners pra mostrar                

lá. 5. Conexão CC: Precisam ser definidas possíveis pautas. Uma possível pauta é a              

mudança nas novas matrículas pela resolução 032. A idéia central é levantar problemas e              

tentar resolvê-los, baseado nas opiniões dos alunos, que posteriormente vai ser           

encaminhada ao colegiado para proporcionar novas ideias e mudanças. É importante que            

haja uma boa divulgação. O petiano Vinícius sugeriu que, como o evento é abragente,              

que se colocasse um coffee break no evento. 6. Bolsa Formação: Foi questionado se               

os petianos Manuela e Ricardo fizeram a conta no banco. Os dois responderam que estão               

encaminhando. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo            

eu, Jhillian Bianchi, 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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