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Aos 28 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. Ata anterior; 2.
Atas com nomes dos que faltaram, com justificativa; 3. Site de CC; 4. JAI 2017;
5. Relatório de atividade individuais; 6. Uso da sala do PET CC; 7. Manual do
petiano; 8. Planejamento das férias de inverno; Estando presentes os petianos
Brenda Salenave Santana, Caroline Chagas, Filipe Simões de Mendonça, Gabriel Doyle
Balk, Gabriel Haddad Vieira, Jhillian Bianchi, João Vitor Machado de Mello, Luísa Perin
Lucca, Maurício Matter Donato, Rafael Holzschuh de Araujo, Rômulo Marconato
Stringhini, presentes os colaboradores Flavio Paulus Franzin, Leonardo de Abreu
Schmidt, Mateus Concicovski, e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata anterior: A ata
anterior foi revisada e aprovada 2. Atas com nomes dos que faltaram, com
justificativa: Já era comentado sobre, mas deve ser posto em prática nas próximas
atas. Quem faltar sem justificativa deverá comparecer aos 2 próximos interpets, além
dos previstos em sua escala. Em caso de reincidência, o petiano ficará encarregado por
realizar a ata durante duas semanas. 3. Site de CC: Será feito até final de semana para
que até o fim do semestre seja divulgado e esteja online. 4. JAI 2017: Cada petiano
deve ter ao menos um artigo. Inscrição até agosto. 5. Relatório de atividade
individuais: Relatório individual relatando atividades que já foram realizadas dentre as
que foram designadas para cada um. Participando de atividade que não se estava
participando deve ser relatado tbm. Atividades não desempenhadas, mas que havia
compromisso para com a mesma, devem ser deixadas em branco. Prazo: até a próxima
semana. Facultativo para colaboradores. 6. Uso da sala do PET CC: Cuidado ao utilizar
a sala do PET em momentos de lazer para melhor organização e pela conservação da
imagem do PET e seus membros. 7. Manual do petiano: Agilizar o projeto,
concluindo-o ainda este mês, para que seja analisado pelo grupo e esteja pronto até a
próxima seleção. 8. Planejamento das férias de inverno: Até dia 15 de julho a
realização das reuniões irá ocorrer normalmente. Nada mais havendo a constar, foi a
presente sessão encerrada, tendo eu, Caroline Chagas, 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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