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Aos 12 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.
Banner PET; 3. Simulado POSCOMP; 4. UFSM por um dia; 5. Participação em
Interpets; 6. Mostra de Filmes; 7. Uso da sala do PET; Estando presentes os
petianos Brenda Salenave Santana, Filipe Simões de Mendonça, Gabriel Costa Backes,
Guilherme de Freitas Gaiardo, Jhillian Bianchi, João Vitor Machado de Mello, Leonardo de
Abreu Schmidt, Lucas Saibt Real, Luisa Perin Lucca, Mateus Concicovski, Paulo Vinicius
Mendonça Cardoso, Rafael Holzschuh de Araujo, Ricardo Silveira Rodrigues, Rômulo
Marconato Stringhini, Vinícius Fülber Garcia presente o colaborador Flavio Paulus Franzin
e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata Anterior: A ata anterior foi aprovada. 2.
Banner PET: O petiano Leonardo relatou que o banner foi enviado pelo PET da PUC para
a casa do petiano Flavio. O mesmo informou que o Banner já havia chegado. É
necessário apenas o pagamento do envio. O petiano Leonardo ficou responsável por
repassar os dados da conta do PET da PUC para o petiano Lucas Real 3. Simulado
POSCOMP: O simulado não atingiu seu objetivo de acordo com o relato dos envolvidos
na organização da atividade, devido ao baixo número de participantes. Totalizando dois
alunos na realização da prova. 4. UFSM por um dia: A reunião foi realizada no dia 8 de
setembro, última quinta-feira. Na sala do PET-SI. O petiano Leonardo relatou que ficou
decidido que a atividade será realizada em uma escola na cidade de Formigueiro, com
aproximadamente 300 alunos de ensino médio. A atividade ocorrerá possivelmente no
dia 26 de outubro, durante todo o dia, iniciando às 9 horas da manhã. 5. Participação
em Interpets: Foi debatido sobre a presença dos petianos nos Interpets e contabilizado
participações de cada petiano em interpets. 6. Mostra de Filmes: Ficou decidido que a
mostra de filmes será realizada na próxima quarta e quinta-feira com o filme O Quinto
Poder. A divulgação já está pronta segundo o petiano Vinicius. 7. Uso da sala do PET:
Na última sexta-feira (09/09), os petianos Lucas e Rômulo ao entrarem na sala do
PET-CC se depararam com 3 pessoas fazendo uso da sala em uma reunião. Os mesmos
relataram na reunião o caso e o grupo decidiu que uma conversa com as pessoas que
estavam utilizando a sala seria necessária. Nada mais havendo a constar, foi a presente
sessão encerrada, tendo eu, Leonardo de Abreu Schmidt, 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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