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Aos 16 dias do mês de novembro 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.
Caixinha do Pet e HBINATO; 3. Seleção PET-CC; 4. Custeio; 5. Tópico de PoD; 6.
Reunião do Circulação; 7. Planejamento 2017; Estando presentes os petianos
Alcides Gonçalves Lopes Júnior, Brenda Salenave Santana, Filipe Simões de Mendonça,
Jhillian Bianchi, João Vitor Machado de Mello, Leonardo de Abreu Schmidt, Lucas Saibt
Real, Luisa Perin Lucca, Mateus Concicovski, Rafael Holzschuh de Araujo, Ricardo Silveira
Rodrigues, Rômulo Marconato Stringhini, 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. Caixinha do Pet e HBINATO: A caixinha de dinheiro do PET
ficou sob responsabilidade do petiano Jhillian, que recebeu R$ 575,25 do petiano Lucas
Real, anteriormente responsável pelo controle da mesma. A responsabilidade por cuidar
dos materiais pedidos na HBinato ficou com o petiano Leonardo. Ainda sobre a caixinha,
a petiana Brenda deu a sugestão de cada membro contribuir com 1,25% da bolsa por
mês. 3. Seleção PET-CC: O Edital da seleção já foi concluído pelo petiano Alcides e será
divulgado pelo grupo de petianos responsáveis pela organização da seleção. Em relação
aos professores convidados, será falado com o professor Mateus Beck Rutzig e com a
professora Giliane Bernardi. 4. Custeio: O petiano Leonardo ficou responsável de ver
sobre o ônibus com empresas de viagem para ver se as mesmas emitem notas
antecipadas. A viagem ficou decidida pra ser no evento Computer on the Beach 2017.
Ficou decidido que a divisão da quantia de R$ 4.800,00 do custeio ficará dividida em: R$
3.000,00 para viagem, R$ 800,00 em padaria, R$ 400,00 em materiais diversos e
possíveis doações de natal e R$ 600,00 em livros sobre os assuntos que serão tratados
nos minicursos. 5. Tópico de PoD: O tópico de PoD foi realizado com sucesso. 6.
Reunião do Circulação: Os petianos Alcides e Paulo Vinícius ficaram de responsáveis
por ir na reunião que haveria quinta-feira às 18:30 no PET-SI 7. Planejamento 2017:
Foram decididos alguns tópicos, como: Manter as PEC, mas sem possuir obrigatoriedade.
(sugerido pelos petianos Flávio e Brenda). Melhorar a divulgação dos minicursos, tanto
nas redes sociais e email como no mural do ncc usando os recursos de impressão
(sugerido pelos petianos Ricardo e Rômulo). O petiano Ricardo sugeriu que a amostra de
filmes seja realizada junto a semana de acolhimento aos calouros. O petiano Rômulo
sugeriu que fossem sorteados livros sobre o tema dos minicursos aplicados ao final das
aulas, visando manter público. O petiano Ricardo também sugeriu que fosse feita uma
autoavaliação do PET-CC, para vermos pontos a melhorar para 2017. Os demais ponto
serão mantidos como estão ou serão discutidos na próxima reunião. Nada mais havendo
a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Filipe Simões de Mendonça,
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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