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ATA Nº 34/2016 
 
Aos 14 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.              

CinePET; 3. Portal Oportunidades; 4. Tópico de Ajuda em Organização de           

Computadores; 5. Uso da sala do PET; Estando presentes os petianos Alcides            

Gonçalves Lopes Júnior, Brenda Salenave Santana, Filipe Simões de Mendonça, Jhillian           

Bianchi, João Vitor Machado de Mello, Leonardo de Abreu Schmidt, Lucas Saibt Real,             

Luisa Perin Lucca, 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. CinePET: A petiana Brenda consultou os horários de             

disponibilidade do auditório Pércio Reis. O auditório só estaria disponível por dois dias             

seguidos, nas datas de 10 e 11 de outubro. Assim, foi decidido que uma edição do                

CinePET será realizada nos dias 10 e 11 de outubro exibindo o filme "O quinto poder" e                 

também mais uma edição será realizada nos dias 7 e 8 de novembro com o filme "13º                 

Andar", sugerido pelo petiano Vinícius. O petiano Rômulo encarregou-se de reservar as            

caixas de som. 3. Portal Oportunidades: Alguns petianos relataram dificuldades em           

acessar o Portal do PET CC, que parece estar fora do ar. Inicialmente, as oportunidades a                

serem postadas serão enviadas por email até que o site volte ao ar. 4. Tópico de Apoio                 

em Organização de Computadores: O petiano Rafael deu a ideia de um tópico de              

ajuda para alunos da disciplina de Organização de Computadores. Juntamente com ele,            

também foram encarregados de cuidar do tópico os petianos Filipe e João Vitor. O tópico               

irá abordar o básico da linguagem de assembly para que os alunos tenham uma boa               

noção de aprendizado. 5. Uso da sala do PET: Os petianos Leonardo e Rômulo              

novamente relataram o caso de uso inapropriado da sala do PET. O tutor Giovani decidiu               

então conversar com as pessoas que estavam utilizando a sala para descobrir os motivos              

de tal uso. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu,               

João Vitor Machado de Mello, 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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