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ATA Nº 39/2016 
 
Aos 24 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.              

Minicurso Maria Rocha; 3. ComInG; 4. Seleção de petianos; 5. Tópicos de apoio;             

6. Relatórios de 2016; 7. Planejamento 2017; 8. Site do curso; Estando presentes             

os petianos Alcides Gonçalves Lopes Júnior, Brenda Salenave Santana, Filipe Simões de            

Mendonça, Gabriel Costa Backes, Jhillian Bianchi, João Vitor Machado de Mello, Leonardo            

de Abreu Schmidt, Luisa Perin Lucca, Mateus Concicovski, Paulo Vinicius Mendonça           

Cardoso, Rafael Holzschuh de Araujo, Ricardo Silveira Rodrigues, Vinícius Fülber Garcia,           

presente o colaborador Flavio Paulus Franzin e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata              

Anterior: A anterior foi revisada e aprovada. 2. Minicurso Maria Rocha: O petiano             

Leonardo relatou que o minicurso foi realizado com sucesso e que os participantes se              

mostraram interessados nas atividades. Também foi relatado que houve uma falta de            

organização por parte do colégio no agendamento das aulas. 3. ComInG: O tutor             

Giovani informou que a segunda edição está publicada. 4. Seleção de petianos: Foi             

questionado se a próxima seleção de petianos será feita no final desse ano ou no início                

do próximo. O grupo decidiu fazer a seleção ainda neste semestre para que os novos               

integrantes participem do planejamento de 2017. O petiano Alcides será o secretário da             

seleção. Foi definido que o edital ficará aberto entre os dias 16 e 23 de novembro e a                  

seleção será feita nos dias 24 e 25 de novembro. 5. Tópicos de apoio: Foi feito um                 

checkpoint dos três tópicos de apoio previstos para semestre. O tópico de apoio de PoD               

está marcado para o dia 9 de novembro, o de fundamentos de banco de dados não teve                 

interesse do professor e será feito fora do horário de aula e o de estrutura de dados falta                  

a confirmação do professor. 6. Relatórios de 2016: Foi lembrado que os responsáveis             

pela escrita do planejamento serão responsáveis também pela escrita dos relatórios. Até            

o momento nenhum relatório foi feito. 7. Planejamento 2017: O planejamento será            

feito após a seleção dos novos petianos 8. Site do curso: O tutor lembrou que o PET-CC                 

será responsável por desenvolver o site do curso. Precisa ser decidido com a             

coordenação quem ficará responsável pela atualização do site no futuro. Nada mais            

havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Ricardo Silveira            

Rodrigues, 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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