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ATA Nº 18/2016 
 
Aos 1 dias do mês de junho 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.              

Vídeo CSBC; 3. Descrição do PET-CC para o CSBC; 4. Material impresso para o              

CSBC; 5. Seminário PET-CC.; 6. Seleção; 7. Eleições DCE; 8. Tripé para o banner;              

9. Representante estatuinte; 10. Vagas na van para o CSBC; 11. Divulgação do             

conexão CC; Estando presentes os petianos Guilherme de Freitas Gaiardo, Jhillian           

Bianchi, Lucas Saibt Real, Luisa Perin Lucca, Mateus Concicovski, Rafael Holzschuh de            

Araujo, Ricardo Silveira Rodrigues, Rômulo Marconato StringhiniVinícius Fülber Garcia, e          

presentes os colaboradores Alcides Gonçalves Lopes Júnior, Gabriel Costa Backes e o            

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

2. Vídeo CSBC: O roteiro do video está definido e será feito nessa semana. 3.               

Descrição do PET-CC para o CSBC: O petiano Guilherme se dispôs a fazer descrição              

com os dados sobre o PET-CC. 4. Material impresso para o CSBC: Foi definido que               

será levado apenas um cartão de visitas para apresentação do grupo. 5. Seminário             

PET-CC.: Ocorrerá no sábado 04/06/16 a partir das 9:30 onde será tirada foto para o               

CSBC e cada um deve estar com alguma roupa de identificação do PET-CC 6. Seleção:               

Petiano Guilherme já fez a ata de seleção que foi realizada semana passada. 7. Eleições               

DCE: Foi definido que não terá necessidade de reunião com representantes da chapa 1              

pela falta de tempo para organização e sugerido a representante da chapa que se              

comunique diretamente com os alunos pedindo sobre suas reivindicações uma vez que o             

PET-CC não pode tomar decisões por todo o corpo discente. 8. Tripé para o banner:               

Petiano Lucas mostrou opções de tripés e foi definido o modelo de tamanho 2.15m com               

bolsa de transporte por 110 reais. 9. Representante estatuinte: Nenhum petiano           

demonstrou interesse. O Tutor Giovani Librelotto irá entrar em contato com o Luís             

Henrique sobre a possibilidade do PET-CC indicá-lo como representante. 10. Vagas na            

van para o CSBC: O petiano Lucas irá falar com o PET-SI se alguém tem interesse                

nessas vagas. 11. Divulgação do conexão CC: Foi discutido a forma de divulgação do              

evento, o petiano Guilherme se dispôs a ir na terça e quarta-feira nas salas para               

divulgação e o petiano Vinicius irá fazer um banner para colocar no hall e quadros do CT.                 

Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Mateus             

Concicovski, 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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