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Aos 23 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.
Seleção PET-CC; 3. Grupo secreto dos grupos PET; 4. Relatórios 2016; Estando
presentes os petianos Brenda Salenave Santana, Filipe Simões de Mendonça, Jhillian
Bianchi, João Vitor Machado de Mello, Leonardo de Abreu Schmidt, Lucas Saibt Real,
Luisa Perin Lucca, Paulo Vinicius Mendonça Cardoso, Rafael Holzschuh de Araujo, Vinícius
Fülber Garcia, presente o colaborador Flavio Paulus Franzin. 1. Ata Anterior: A anterior
foi revisada e aprovada. 2. Seleção PET-CC: Os professores Mateus Beck Rutzig e
Giliane Bernardi confirmaram presença na seleção. Pelo fato da professora Giliane ter
compromissos próximos ao horário da seleção, a mesma será adiantada para as 13:00 a
fim de finalizar o processo de seleção o mais rápido possível. 3. Grupo secreto dos
grupos PET: O petiano Flávio sugeriu a mudança da reformulação do grupo secreto dos
PETs. Sua sugestão é de que cada grupo PET seja encarregado de juntar dinheiro e
utilizar esse dinheiro para pegar cartinhas de crianças carentes e comprar os presentes
pedidos por elas, buscando abranger o máximo de cartas possível. Todos os petianos do
PET - Ciência da Computação presentes na reunião concordaram com a sugestão. A
petiana Brenda encarregou-se de enviar um email aos outros PETs sugerindo a mudança.
4. Relatórios 2016: Alguns petianos sugeriram a extensão do prazo de entrega dos
relatórios de atividades de 2016 devido ao excesso de provas/trabalhos durante a
primeira semana de dezembro. A princípio, a sugestão foi de estender o prazo de
entrega pelo menos até a segunda semana de dezembro. Nada mais havendo a constar,
foi a presente sessão encerrada, tendo eu, João Vitor Machado de Mello, 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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