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Aos 19 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. Relatório de Reprovações 4. Orçamento Vestimenta 5. Demais orçamentos 6.
InterPET de Setembro 7. EMEI Vila Jardim 8. Descubra 9. Site da equipe
Encorte. Estando presentes os petianos Augusto Gai Dal'Asta, Filipe Simões de
Mendonça, Frederico Hansel dos Santos Gassen, Gabriel Tobias Fuhr, José Victor Viriato,
Lucas Micol Policarpo, Nikolas Machado Correa, Rodrigo Pincolini Amaral, Talles Siqueira
Ceolin, e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata anterior: A ata anterior foi revisada e
aprovada 2. Faltas justificadas: Os petianos Natan, João Vitor e Deivis estão ministrando o
minicurso Web. O petiano Denes está como aluno do minicurso. 3. Relatório de
Reprovações: O relatório de reprovações até o quarto semestre do curso foi exibido em
reunião. O gráfico e os dados serão exibidos na edição do segundo semestre do Conexão
CC, que será no fim de Novembro. 4. Orçamento Vestimenta: Foram recebidos o
orçamento da Fatto, Inside e DeFashion. Foi escolhida a DeFashion como fornecedora das
vestimentas e o petiano Lucas Micol como responsável. Segunda-feira será trazido os
modelos para experimentar. Foram escolhidos os modelos de polo e moletom que serão
usados. Os modelos foram feito pelo petiano Talles. O valor da compra será R$ 1.560,00. 5.
Demais orçamentos: O petiano Nikolas procurou orçamento para os tonners e teve como
recomendado o estabelecimento PaperNet. Serão feitas 15 canecas. Será feito orçamento
na Maxxi Brindes Personalizados. 6. InterPET de Setembro: Os petianos Nikolas, Gabriel
Fuhr, Lucas, Frederico, Rodrigo, José Victor, Filipe e Talles irão para o interpet, que será no
dia 29 de setembro, no centro, às 13:30. 7. EMEI Vila Jardim: Os petianos Lucas, Deivis,
Eduardo e Gabriel Fuhr foram a escola na terça-feira pela tarde. Foram olhados os
computadores da escola e conversaram com a diretora sobre a escola. Será necessário
agendar uma data para a limpeza do laboratório e conserto dos computadores. 8.
Descubra: O secretário do curso Marcelo trouxe os banners que serão usados pelo curso
no Descubra 2018. O tutor Giovani entrou em contato com o coordenador do curso Sérgio
Mergen, que deu uma lista de sugestões de professores e alunos para ir atrás de material.
Os petianos foram divididos para cada parte do curso. 9. Site da equipe Encorte: Foi
pedido por email pela equipe Encorte um site para o grupo, semelhante ao site do PET-CC.
Será perguntado qual seria o layout desejado pela equipe, se o site é apenas para
divulgações ou se necessita de uma interação maior com os usuários. Nada mais havendo a
constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Filipe Simões de Mendonça, 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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