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ATA Nº 24/2016 
 
Aos 11 dias do mês de julho 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.              

CSBC 2016; 3. Marcadores CSBC; 4. Maratona de programação; 5. Reunião PDI;            

6. Cartão PET-CC; 7. Computação Brasil; 8. Edição especial da ComInG; 9.            

Recursos ENAPET; Estando presentes os petianos Brenda Salenave Santana,         

Guilherme de Freitas Gaiardo, Jhillian Bianchi, Leonardo de Abreu Schmidt, Lucas Saibt            

Real, Luisa Perin Lucca, Mateus Concicovski, Paulo Vinicius Mendonça Cardoso, Ricardo           

Silveira Rodrigues, 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 foi revisada. 2. CSBC 2016: Ficou              

decidido que o valor das bolsas conseguidas pela coordenação do curso seria dividido             

entre todos os petianos que foram ao evento. A bolsa formação ficaria com cada aluno               

que solicitou. 3. Marcadores CSBC: O dinheiro relativo aos marcadores dos grupos PETs             

que foram distribuídos no CSBC ainda será depositado. 4. Maratona de programação:            

Foi informado pelo tutor que irá acontecer uma maratona de programação do SBC, onde              

a primeira fase ocorrerá na Unifra no dia 16 de setembro. 5. Reunião PDI: O petiano                

Alcides fez o relato da reunião do PDI, onde foram discutidas ideias para melhorias nos               

tópicos dos 7 desafios institucionais. 6. Cartão PET-CC: Foi informado que os cartões             

estão sendo feitos. 7. Computação Brasil: O tutor informou que na reunião dos tutores              

dos PETs no CSBC, cada tutor ficou responsável por escrever sobre um tópico sobre o               

PET para a revista Computação Brasil. 8. Edição especial da ComInG: O tutor             

informou que será lançada uma edição especial da ComInG exclusiva para artigos das             

atividades do PET. A data de envio dos artigos vai até 17 de Outubro. 9. Recursos                

ENAPET: Foi entrado em contato com o Mortari novamente e esperamos o retorno.             

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

Silveira Rodrigues, 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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