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Aos 5 dias do mês de outubro 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.
UFSM por um dia; 3. Pesquisa DCGs; 4. Revisão das PECs; 5. Revisão dos
minicursos; 6. Exposição de protótipos do CT; 7. Administração de E-mails; 8.
Lista de compras do ENAPET 2014; 9. Palestra de Python na Semana Acadêmica
de Estatística (18 ou 20/10, das 19:30 às 21:00); Estando presentes os petianos
Brenda Salenave Santana, Jhillian Bianchi, João Vitor Machado de Mello, Leonardo de
Abreu Schmidt, Lucas Saibt Real, Paulo Vinicius Mendonça Cardoso, Vinícius Fülber
Garcia, presente o colaborador Flavio Paulus Franzin e o tutor Giovani Rubert Librelotto.
1. Ata Anterior: A ata anterior foi revisada e aprovada. 2. UFSM por um dia: Foi
informado ao grupo que a organização do evento UFSM por um dia, já foi confirmada. A
atividade irá ocorrer no dia 26 de outubro na cidade Formigueiro. Os horários previstos
para partida e retorno, serão 06h30 e 17h respectivamente. 3. Pesquisa DCGs: Foi
informado pelo petiano Vinicius, que o formulário para pesquisa de DCGs elaborado em
conjunto com o petiano Guilherme, está em andamento. O formulário deverá ser por
ordem de importância das disciplinas. 4. Revisão das PECs: Foi feita uma revisão para
confirmar os palestrantes e as datas a serem realizadas as PECs. De modo geral, os
prazos já foram definidos, porém falta ainda a confirmação de alguns palestrantes. 5.
Revisão dos minicursos: Foi feita uma revisão para confirmar o período de realização
dos minicursos faltantes do semestre corrente. O minicurso a ser realizado na escola
Maria Rocha, deverá ter data confirmada pelo petiano Guilherme, nos próximos dias. 6.
Exposição de protótipos do CT: O tutor fez a divulgação do convite da atividade
oferecida pelo Centro de Tecnologia. Até o momento não houveram interessados em
participar da mesma. 7. Administração de E-mails: O petiano Leonardo informou que
está realizando os ajustes finais no tutorial de administração de E-mails. Este tutorial
deverá ser enviado nos próximos dias aos responsáveis de cada grupo PET UFSM. 8.
Lista de compras do ENAPET 2014: O tutor Giovani ressaltou a importância de
elencar itens a serem comprados com o possível recurso do ENAPET 2014. Foi solicitado
que cada petiano verifique a lista enviada por e-mail, a fim de buscar itens que possam
ser adquiridos para o grupo. 9. Palestra de Python na Semana Acadêmica de
Estatística (18 ou 20/10, das 19:30 às 21:00): O tutor repassou ao grupo o convite
realizado pelo curso de Estatística, de realizar uma palestra na semana acadêmica do
curso. O tema sugerido foi Python. Até o momento não houveram interessados em
participar de tal atividade. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão
encerrada, tendo eu, Brenda Salenave Santana, 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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