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Aos 8 dias do mês de agosto 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.
Cronograma da mostra de filmes; 3. Interpet de setembro; 4. Cronograma da
maratona de programação; 5. Cronograma das PECs; 6. Cronograma dos
minicursos; 7. Dinheiro que sobrou da viagem; 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 RodriguesRômulo Marconato Stringhini, , 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 e
aprovada. 2. Cronograma da mostra de filmes: O petiano Leonardo sugeriu em
apresentar dois filmes para a amostra de filmes do segundo semestre e sugeriu,
também, diversos filmes para serem exibidos. A petiana Brenda ficou responsável em
reservar o auditório do CT. 3. Interpet de setembro: O petiano Leonardo entrou em
contato com o PET-COM para realizarem o interpet com o PET-CC no mês de setembro,
provavelmente no dia 24. 4. Cronograma da maratona de programação: O petiano
Ricardo deu a ideia de não fazer uma maratona em si e sim um desafio incremental,
parecido com o que foi realizado na última SAINF, com premiações para os grupos
vencedores. A comissão para organizar o desafio é composta pelos petianos Ricardo,
Mateus, Alcides e Leonardo. 5. Cronograma das PECs: O petiando Leonardo marcou
para a próxima semana, quinta-feira (18), a PEC sobre Processamento de Imagens com
o professor Daniel Welfer. E a PEC de agosto responsável pelos alunos Lucas Real e
Rômulo ficou agendada para o início de setembro. 6. Cronograma dos minicursos: O
petiano Jhillian confirmou o minicurso de LaTeX para o dia 29 de agosto, tendo 4 dias de
duração. O minicurso de Unity ficou marcado para o dia 26 de setembro, com 4 dias de
duração também, e o de Django ficou marcado para o dia 24 de outubro. 7. Dinheiro
que sobrou da viagem: O petiano Leonardo comunicou os demais que sobrou cerca de
50 reais referentes à viagem que os petianos fizeram à Porto Alegre, para o CSBC, que
será destinado à caixa do PET-CC. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão
encerrada, tendo eu, Rômulo Marconato Stringhini, 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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