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Aos 4 dias do mês de Setembro do ano de 2018, 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. Faltas Justificadas
3. Descubra UFSM 4. Custeio 5. Layout das Roupas 6. Divulgação de Minicursos
7. Site do PET-CC - Planejamentos 8. Relatório SAINF 9. Edital PPGCC 10.
Banners da JAI . Estando presentes os petianos Augusto Gai Dal'Asta, Denes Vargas
Teixeira, Frederico Hansel dos Santos Gassen, Gabriel Cardoso dos Santos, Gabriel
Tobias Fuhr, José Victor Viriato, Lucas Micol Policarpo, Natan Luiz Paetzhold Berwaldt,
Nikolas Machado Correa, Rodrigo Pincolini Amaral, e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1.
Ata anterior: A ata anterior foi revisada e aprovada. 2. Faltas Justificadas: Os petianos
Eduardo Mueller Nedel, Talles Siqueira Ceollin e João Vitor Machado de Mello faltaram à
reunião pois estão no mesmo ministrando o minicurso de Photoshop, 3. Descubra UFSM:
Foi discutido na presente reunião sobre a divisão de turnos para o Descubra UFSM entre os
dias 4 e 6 de setembro. 4. Custeio: O tutor avisou sobre a liberação do custeio e ressaltou a
necessidade breve de decidir o uso do custeio e a necessidade de seu nome estar
corretamente colocado nas notas fiscais e associado ao PET-CC. Os petianos também
discutiram sobre os possíveis itens a serem comprados que foram listados anteriormente em
outras reuniões de modo que o custeio seja melhor administrado e benéfico para o grupo
como um todo. Para os novos petianos bolsistas o tutor pediu para confirmarem se
receberam a bolsa corretamente para evitar problemas. 5. Layout das Roupas: Foi
discutido na reunião entre os membros presentes o Layout dos uniformes do PET-CC dentre
outros detalhes. A responsabilidade do Layout (Photoshop) dos possíveis uniformes a serem
comprados com o custeio ficou em aberto, a princípio o Petiano Talles Siqueira Ceolin será
requisitado por opção, para fazer o mesmo. 6. Divulgação de Minicursos: Os membros
revisaram como está o andamento da divulgação de minicursos para evitar atrasos e auxiliar
os novos membros a divulgar por email. 7. Site do PET-CC - Planejamentos: O petiano
José Victor Viriato ficou responsável por upar os antigos planejamentos do curso no Site do
PET-CC. 8. Relatório SAINF: Foi discutido e revisado a divisão de horas por certificados
juntamente com o Relatório da SAINF. 9. Edital PPGCC: O tutor discutiu as propostas que
foram aceitas para edição do edital do PPGCC que foram discutidas na reunião anterior. 10.
Banners da JAI: Discutido sobre os recursos e períodos para criação de banners da JAI..
Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Rodrigo Pincolini
Amaral, membro do PET - 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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