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ATA Nº 38/2017 
 
Aos 6 dias do mês de outubro 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.              

Diligência na prestação de contas 2013 a 2016; 3. Projetos no SIE; 4.             

Acampavida; 5. Site PET-CC; 6. Maratona de programação; 7. Tópicos de apoio;            

8. Circulação; 9. Calendários das paredes; 10. Petiano por um dia; 11. Relatório             

dos projetos de pesquisa; 12. Minicurso de Linux da Meteorologia; 13. Edital            

PGCC 2018; Estando presentes os petianos Caroline Chagas, Daniel Matheus Doebber,           

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

dos Santos, Jhillian Bianchi, Lucas Micol Policarpo, Matheus Alves Fonseca, Matheus           

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

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

Salenave Santana , Luísa Perin Lucca , Flavio Paulus Franzin , Leonardo de Abreu              

Schmidt e Mateus Concicovski. 1. Ata anterior: A análise da ata anterior foi postergada              

para a próxima reunião. 2. Diligência na prestação de contas 2013 a 2016: Faltam              

apenas 28 reais pendentes do ano de 2014. 3. Projetos no SIE: Foi decidido esperar               

mais um pouco para registrar, para caso ocorra uma mudança que reduza a carga              

horária. 4. Acampavida: Foi anunciada uma reunião do Acampavida no dia 10/10 às             

19h na CESMA, ao menos um dos membros do projeto deve comparecer. 5. Site              

PET-CC: Serão criados usuários aos novos membros responsáveis pelo site. Foi           

discutida, também, a necessidade de atualizar os membros atuais, passar os membros            

que saíram para membros antigos e também atualizar o e-mail do google groups. 6.              

Maratona de programação: Foi discutido o andamento da organização da maratona e            

prometido o envio do e-mail divulgando o evento. 7. Tópicos de apoio: Começou-se a              

registrar os participantes de cada atividade dos tópicos. Discutiu-se o andamento de            

cada tópico e o tópico de Organização de computadores será iniciado na semana do dia               

9/10. O tópico de POD deverá ser organizado e divulgado para a semana do dia 9/10. 8.                 

Circulação: Foi discutido a possibilidade de entrar em contato para adiantar o que será              

feito e onde. Foi anunciado que na semana da JAI será divulgado o evento. 9.               

Calendários das paredes: O calendário ja está pronto, mas não se sabe se foi enviado               

para impressão. O prof. Librelotto enviou um e-mail para o responsável. 10. Petiano             

por um dia: Discutiu-se sobre o programa mas ainda não foi aberto o edital. 11.               

Relatório dos projetos de pesquisa: Alguns dos relatórios ainda estão pendentes. 12.            

Minicurso de Linux da Meteorologia: O laboratório para o minicurso foi reservado            

para o dia 24/10 às 13:30 no lince. Como o grupo PET-CC tinha se disponibilizado para o                 

dia 26/10, enviamos um e-mail pedindo um reagendamento da reserva para o dia 26/10.              

13. Edital PGCC 2018: Será enviado ainda hoje, 06/10/2017, a solicitação de possíveis             

alterações. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu,             

Diego Dariva Eltz, 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 
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