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ATA Nº 32/2017 
 
Aos 16 dias do mês de agosto 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.              

Seleção de novos petianos; 3. Atividades das férias; 4. FISL 18; 5. WEIT; 6.              

ERRC; 7. Acampavida; 8. Site CC; 9. JAI 2017; 10. Calendario para o PET; 11.               

Caixinha Gráfica; 12. Inserção dos novos petianos nos minicursos; Estando          

presentes os petianos Brenda Salenave Santana, Caroline Chagas, Daniel Matheus          

Doebber, Dênes Vargas Teixeira, Diego Dariva Eltz, Filipe Simões de Mendonça, Gabriel            

Cardoso dos Santos, Jhillian Bianchi, Lucas Micol Policarpo, Luísa Perin Lucca, Matheus            

Zorzo Grisotti, Maurício Matter Donato, Rafael Holzschuh de Araujo, Rafael Pavani           

Guimarães, e o tutor Giovani Rubert Librelotto. Estando ausentes os petianos: Matheus            

Alves Fonseca, Flavio Paulus Franzin, Leonardo de Abreu Schmidt e Mateus Concicovski.            

1. Ata anterior: A avaliação da ata anterior será feita na próxima reunião. 2. Seleção               

de novos petianos: Os novos petianos foram apresentados ao grupo, inseridos nas            

listas de email e os termos de compromisso foram assinados e podem ser entregues              

PROGRAD. 3. Atividades das férias: Foi relembrado aos petianos para enviar os            

emails com as atividades realizadas nas férias por cada petiano. 4. FISL 18: Como o               

evento foi cancelado, foi sugerido um novo evento, WebMedia que acontecerá em            

Gramado - RS nos dias 17 a 20 de Outubro, o evento será sugerido ao PET-SI e                 

conforme a resposta o tutor irá conversar com o pessoal da agência. 5. WEIT: Os               

petianos que ficaram responsáveis de ajudar na organização do evento foram: Gabriel            

Cardoso, Filipe, Caroline, Rafael de Araújo, Rafael Guimarães e Daniel. 6. ERRC: Os             

petianos que ficaram responsáveis de ajudar na organização do evento foram: Luísa,            

Brenda, Jhillian, Maurício e Dênes. Uma reunião foi marcada para sexta-feira dia 18             

deste mês. 7. Acampavida: Não foi sugerida nenhuma proposta de apresentação para o             

dia do evento, os petianos responsáveis pela atividade deverão procurar aplicativos úteis            

que possam ser apresentados para os idosos. 8. Site CC: Os novos petianos inseridos              

nesse projeto são Dênes Vargas e Matheus Alves. 9. JAI 2017: Foi relembrado que o               

prazo de envio dos trabalhos é até dia 25 de agosto e todos os petianos devem enviar                 

algum trabalho. 10. Calendário para o PET: Será feito um calendário com o recurso da               

gráfica para colocar na sala do PET, as petianas Brenda e Luísa ficaram responsáveis pelo               

design. 11. Caixinha Gráfica: O recurso da gráfica será repassado para o nome do              

petiano Filipe. 12. Inserção dos novos petianos nos minicursos: Os petianos Dênes            

e Rafael Guimarães ficaram no minicurso de Blender, o petiano Lucas no de Unity e os                

petianos Matheus Grisotti e Diego ficou no de Arduino. Nada mais havendo a constar, foi               

a presente sessão encerrada, tendo eu, Luísa Perin Lucca, 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. 

 

 
 

Prof. Dr. Giovani Rubert Librelotto 

Tutor do PET – Ciência da 

Computação 

Acad. Luísa Perin Lucca 

Integrante do PET – Ciência da 

Computação 


