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Aos 26 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. Descubra - Andrea               

3. Site do Encorte 4. Cor dos uniformes 5. Orçamento Materiais Escritório 6.             

Custeio - Toner 7. Faltas justificadas 8. UFSM por um dia 9. Tópicos de Apoio 2                

semestre. . Estando presentes os petianos Augusto Gai Dal'Asta, Deivis Costa Pereira,            

Denes Vargas Teixeira, Eduardo Mueller Nedel, Filipe Simões de Mendonça, Frederico           

Hansel dos Santos Gassen, João Vitor Machado de Mello, Lucas Micol Policarpo, Natan             

Luiz Paetzhold Berwaldt, Nikolas Machado Correa, Rodrigo Pincolini Amaral, Talles          

Siqueira Ceolin, e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata anterior: Nada a ser alterada,                
exceto alterar o template de pontuação do gerador de atas, que será feito por Deivis 2.                
Descubra - Andrea: Nossa escala de horários foi definida, vão usar o mesmo material do               
ano passado e terá alguém do clube da computação no descubra, o Frederico vai passar a                
planilha de horários do descubra para eles se inserirem no cronograma 3. Site do Encorte:               
Eles querem um site semelhante ao site da paróquia, mas precisa de três membros para               
essa atividade, grupo que realiza palestras sobre a qualidade da carne bovina, foi proposto              
uma reunião com um representante do encorte na próxima semana, mas não foi definido os               
petianos responsáveis por esta atividade 4. Cor dos uniformes: O petiano Lucas trouxe as              
cores para ser escolhido para os uniformes, para a polo escolheram o verde equilíbrio e               
para o moletom verde moloquito. 5. Orçamento Materiais Escritório: Eduardo foi na Rótula             
papelaria e pegou o orçamento e vai colocá-lo no drive. Precisa ser feito outro orçamento               
com os mesmos produtos em outra papelaria 6. Custeio - Toner: O tutor Giovani Librelotto               
procurou o toner e já pegou o custo de um toner compatível por R$ 49,90, quatro toners                 
serão comprados. 7. Faltas justificadas: Gabriel Fuhr e José Victor estavam em uma             
palestra 8. UFSM por um dia: Teve reuniões e será em 20/10 em Cruz Alta, mas pensa-se                 
em trocar a data para atender mais escolas, terá um representante por PET e será um                
micro-ônibus. Ainda não foi definido o petiano responsável por essa atividade 9. Tópicos de              
Apoio 2 semestre.: Foram redistribuídos os membros nos cards do trello, 1.Lógica- Todos             
petianos. 2.Lab 2- Eduardo Nedel, Frederico e Natan e Felipe. 3. Organização- Dênes,             
Deivis, Natan e Frederico. 4. Algebra- Dênes. 5. Fundamentos- Lucas Micol, João, Rodrigo e              
Deivis. 6. Ed (Java)- Frederico, Augusto, Eduardo, Natan e Nikolas. Os tópicos de             
Organização e Ed serão em sala, com data definida e as salas já foram reservadas. Serão                
divulgados os tópicos pelos petianos João e Talles. Nada mais havendo a constar, foi a               
presente sessão encerrada, tendo eu, Dênes Vargas Teixeira, 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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