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ATA Nº 28/2017 
 
Aos 5 dias do mês de julho 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.              

Conexão CC; 3. Custeio final do ano; Estando presentes os petianos Brenda Salenave             

Santana, Caroline Chagas, Filipe Simões de Mendonça, Gabriel Doyle Balk, Gabriel           

Cardoso dos Santos, Gabriel Haddad Vieira, Jhillian Bianchi, João Vitor Machado de Mello,             

Luisa Perin Lucca, Maurício Matter Donato, Rafael Holzschuh de Araujo, Rômulo           

Marconato Stringhini, presente o colaborador Leonardo de Abreu Schmidt e o tutor            

Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata anterior: A ata anterior foi revisada e aprovada 2.              

Conexão CC: As ementas ainda não estão definidas. Os professores Benhur e Patricia,             

deram a ideia de que fosse feito duas disciplinas de SO, uma para fundamentos e outra                

para implementação. Podendo ser fundamentos e implementação como obrigatórias, ou          

fundamentos como obrigatória e implementação como dcg. Com isso, foi decidido que: É             

melhor não alterar e manter como está. Professor Daniel Welfer, ainda não pôde montar              

a ementa da disciplina de POO. Existe o problema de envolver dois departamentos, onde              

ainda será avaliado o que é melhor se fazer. 3. Custeio final do ano: Começar a                

montar uma lista com coisas que o grupo PET precisa para o custeio. Nada mais               

havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Gabriel Cardoso dos             

Santos, 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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