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ATA Nº 44/2017 
 
Aos 17 dias do mês de novembro 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.              

Ata do interPet de setembro; 3. Seleção de Novos Petianos; 4. Relatórios de             

Projetos 2017 ; 5. Acampavida; 6. UFSM por um dia; 7. Regimento Interno do              

PET-CC; Estando presentes os petianos Caroline Chagas, Daniel Matheus Doebber,          

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

dos Santos, Luísa Perin Lucca, 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 , Jhillian Bianchi , Lucas Micol             

Policarpo , Matheus Alves Fonseca , Flavio Paulus Franzin , Leonardo de Abreu Schmidt e               

Mateus Concicovski. 1. Ata anterior: Algumas mudanças foram realizadas e a ata foi             

aprovada 2. Ata do interPet de setembro: A ata está sendo arrumada 3. Seleção de               

Novos Petianos: A seleção foi transferida para o dia 15/12 na parte da manhã, como as                

professoras anteriormente contatadas não estavam disponíveis, serão contatados o tutor          

do PET-Civil e a professora Andrea ex-tutora do PET-CC 4. Relatórios de Projetos             

2017: Faltam relatórios na pasta do drive. Os relatórios devem ser revisados pelos             

petianos quanto ao número de horas e a participação de cada um nos projetos, caso algo                

esteja errado reportar por e-mail para que o responsável pelo relatório possa arrumá-lo             

5. Acampavida: O tutor Giovani irá entrar em contato com o aluno Guilherme para ver               

a disponibilidade do robô para a apresentação no evento, caso não haja retorno o              

PET-CC não participará do evento esse ano 6. UFSM por um dia: O evento ocorreu no                

dia 16/11, os petianos Gabriel Cardoso e a Caroline Chagas foram como representantes             

do curso de Ciência da Computação, o evento contou com a participação de 35 petianos               

de vários grupos PET que foram apresentar seus cursos para os alunos da escola Guia               

Lopes em Candelária. 7. Regimento Interno do PET-CC: Os petianos devem ler o             

regimento interno atual para definir as novas regras para o próximo ano. Nada mais              

havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Luísa Perin Lucca,             

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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