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ATA Nº 22/2016 
 
Aos 27 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.              

Bolsa formação; 3. Minicurso Arduino; 4. Viagem CSBC; 5. Migração de           

certificados; 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 Concicovski, Paulo Vinicius Mendonça          

Cardoso, Rafael Holzschuh de Araujo, Ricardo Silveira Rodrigues, Rômulo Marconato          

Stringhini, Vinícius Fülber Garcia, e presentes os colaboradores Alcides Gonçalves Lopes           

Júnior, Flávio Paulus Franzin, Gabriel Costa Backes e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1.              

Ata anterior: A ata anterior não foi feita, por isso o último responsável pela ata irá                

redigir esta ata. 2. Bolsa formação: O petiano Vinicius Garcia pediu que todos olhassem              

a conta bancária definida para o recebimento da bolsa formação. O dinheiro está para              

chegar a qualquer momento. 3. Minicurso Arduino: Os responsáveis pelo minicurso de            

Arduino relataram que a atividade foi um sucesso, contando com aproximadamente 6            

alunos. Mesmo com a pouca presença, o minicurso teve um bom proveito. 4. Viagem              

CSBC: O petiano Leonardo Schmidt falou que o espaço para as malas é bastante              

limitado, então deve-se evitar levar malas muito grandes. Foram explicados os           

pagamentos do ônibus, que já foram feitos, e da hospedagem, que deve ser realizada no               

momento do check-in. Os horários de partida do ônibus e locais de embarque foram              

discutidos. 5. Migração de certificados: A petiana Brenda lembrou que alguns alunos            

questionaram sobre os certificados de atividades deste ano e do ano passado. Os             

certificados do site antigo do PET-CC serão migrados assim que possível e os novos              

certificados também serão gerados. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão             

encerrada, tendo eu, Paulo Vinicius M. Cardoso, 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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