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ATA Nº 22/2017 
 
Aos 9 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, 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. Atas anteriores; 2.              

Conexão CC; 3. Termos de compromisso; 4. Avaliação interna; 5. Circulação; 6.            

PECs; Estando presentes os petianos Brenda Salenave Santana, Filipe Simões de           

Mendonça, Gabriel Haddad Vieira, Jhillian Bianchi, João Vitor Machado de Mello, Maurício            

Matter Donato, Rafael Holzschuh de Araujo e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Atas              

anteriores: Atas revisadas e aprovadas 2. Conexão CC: Ficou decidido que seria            

elaborado um documento formalizando as mudanças propostas pelos discentes.         

Juntamente com uma apresentação da grade reformulada em posterior evento,          

agendado para o dia 12 de Junho, às 13:15. 3. Termos de compromisso: Foi avisado               

pelo tutor sobre as mudanças no Termo de Compromisso para os futuros novos             

ingressantes do PET-CC, bem como realizado o pedido para que os atuais membros             

verifiquem seus termos junto ao SigPET. 4. Avaliação interna: Ficou decidido que os             

pontos em aberto sobre a avaliação interna serão discutidos na próxima reunião,            

agendada para o dia 12 de Junho. 5. Circulação: Os petianos Gabriel Cardoso, Filipe              

Simões e Caroline Chagas ficaram a carga da próxima reunião do projeto. 6. PECs: Irá               

ser realizada uma reunião com o professor Sérgio, a fim de propor alguma atividade              

junto ao curso de Ciência da Computação. Nada mais havendo a constar, foi a presente               

sessão encerrada, tendo eu, Maurício Matter Donato, 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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