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ATA Nº 16/2018 
 
Aos 25 dias do mês de Abril do ano de 2018, 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 PET-CC 3.              

Desligamento do Rafael Araújo 4. Sainf 5. Deveres dos Colaboradores 6.           

Relatórios bimestral 7. Atividade contra a evasão 8. Verificação de atividades           

em andamento. Estando presentes os petianos Caroline Chagas, Daniel Matheus          

Doebber, Deivis Costa Pereira, Dênes Vargas Teixeira, Diego Dariva Eltz, Eduardo Mueller            

Nedel, Filipe Simões de Mendonça, Gabriel Cardoso dos Santos, José Victor Viriato, Lucas             

Micol Policarpo, Natan Luiz Paetzhold Berwaldt, Nikolas Machado Correa, Paulo Stoll,           

Pedro Melo Carvalho, Rafael Holzschuh de Araujo, Rafael Pavani Guimarães, e o tutor             

Giovani Librelotto. 1. Ata anterior: A ata anterior foi aprovada, com a alteração da              
numeração. 2. Seleção PET-CC: Foi feita uma retificação do edital para informar o número              
correto de bolsas: 2 bolsistas e 2 não bolsistas. Houve também uma mudança na banca da                
seleção, onde o petiano Lucas Micol saiu da banca para a entrada do colaborador Gabriel               
Cardoso. 3. Desligamento do Rafael Araújo: Foi realizado o desligamento do PET o aluno              
Rafael Araújo, por motivos pessoais. Foi lido ao grupo o comunicado enviado pelo mesmo.              
4. Sainf: Foi comentado pelo tutor do PET-CC, a necessidade da atualização do site da               
Sainf para melhor divulgação do evento. 5. Deveres dos Colaboradores: Foram decididas            
de forma coletiva, várias alterações no regimento interno, o qual foi aprovado e está vigente.               
6. Relatórios bimestral: Foi chamada a atenção sobre a necessidade do relatório bimestral             
e sobre a aproximação da data de entrega. 7. Atividade contra a evasão: será gerada uma                
ata sobre o evento, e certificados para os participantes. Será marcada outra reunião no final               
de junho. 8. Verificação de atividades em andamento: Foi indagado pelo tutor, o             
andamento de todas as atividades correntes do PET-CC e verificou-se no Trello o status de               
cada um delas. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu,               
Diego Dariva Eltz, membro do PET 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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