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ATA Nº 27/2016 
 
Aos 10 dias do mês de setembro 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.              

Modificações no grupo; 3. Interpet; 4. Portal de oportunidades; 5. Conexão CC;            

6. Simulado ENAD e POSCOMP; 7. ComInG; 8. O que é CC?; 9. Descubra UFSM;               

10. Guia do Estudante; 11. Circulação; 12. Custeio e Verba; Estando presentes os             

petianos Brenda Salenave Santana, Guilherme de Freitas Gaiardo, Jhillian Bianchi,          

Leonardo de Abreu Schmidt, Luisa Perin Lucca, Mateus Concicovski, Paulo Vinicius           

Mendonça Cardoso, 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 foi revisada e aprovada 2. Modificações no grupo: O tutor              

informou que a petiana e bolsista Manuela Delwing Musskopf e o petiano não-bolsista             

Rafael Holzschuh de Araujo foram desligados do programa devido a dupla reprovação em             

matérias do curso. Desta forma, uma seleção será planejada de forma imediata. 3.             

Interpet: O petiano Leonardo entrou em contato com o PET-COM para a organização da              

atividade do Interpet de setembro (atividade de inglês), porém, ainda não obteve            

resposta dos mesmos, em caso de resposta afirmativa será efetuado o contato com as              

executoras da atividade. No interpet de julho comparecerão os petianos Gabriel,           

Leonardo, Rômulo, Lucas, Ricardo e Brenda. 4. Portal de oportunidades: O portal de             

oportunidades esta online, o método de inserção será através do grupo de emails do PET               

quando enviada uma oportunidade, também será oferecido acesso aos professores          

interessados em divulgar no portal, foi requisitado para que, no ato da postagem de uma               

oportunidade no site a mesma seja replicada no Facebook de forma automática. 5.             

Conexão CC: Um novo conexão CC será marcado para a apresentação das respostas do              

colegiado em relação a primeira edição, o petiano Leonardo ficou responsável de            

providenciara reserva da sala e o petiano Vinícius pela divulgação. A segunda edição do              

Conexão CC será na data de 23/08/2016 13:15~14:30 preferencialmente no auditório           

355. 6. Simulado ENADE e POSCOMP: As provas tiveram suas questões separadas por             

áreas, a próxima etapa será fazer um filtro de questões e repassar as mesmas para               

professores de cada área escolherem e modificarem as que julgarem mais importantes.            

O simulado deverá ser efetuado em média um mês antes da prova oficial. 7. ComInG: A                

segunda edição da revista ComInG (edição de Agosto) está em processo de finalização             

editorial e de formatação, alguns artigos ainda estão sendo corrigidos pelos revisores. Os             

petianos Vinícius e Lucas serão responsáveis por editar e organizar a revista. 8. O que é                

CC?: O material e o site destinado a esse projeto já se encontram finalizados e online, o                 

tutor requisitou algumas mudanças na página que serão efetuadas pelo petiano Vinícius.            

9. Descubra UFSM: O tutor confirmou a presença e participação do grupo no evento da               

UFSM para representar o curso, serão impressos o material de folhetos do projeto "O que               

é CC" para distribuição. 10. Guia do Estudante: A revisão do guia foi concluída e               

algumas informações extras foram incluídas, o tutor requisitou o envio de uma cópia             

para validar com os departamentos da UFSM as informações contidas. 11. Circulação:            

Foi anunciado que a primeira reunião será dia 18/08 no PET Odonto (centro), na mesma               

deverá ser cobrado o banner feito na última edição o qual foi pago com verba do grupo.                 
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12. Custeio e Verba: O petiano Vinícius sugeriu que os R$3600,00 do saldo             

em relação ao ENAPET 2014 sejam gastos o quanto antes com itens do             

almoxerifado devido a grande demora para vinda de itens não presentes no mesmo, o              

tutor irá enviar ao grupo uma lista de itens disponíveis no almoxerifado para decisão. O               

tutor sugeriu que seja feito um plano d egastos d everba para caso a mesma seja                

entregue nos mesmos moldes do ano de 2015. Nada mais havendo a constar, foi a               

presente sessão encerrada, tendo eu, Vinícius Fülber Garcia, 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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