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Aos 28 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.
Apresentação dos novos petianos; 3. Circulação; 4. Cartas das crianças: ; 5.
Custeio 2016; Estando presentes os petianos Brenda Salenave Santana, Filipe Simões
de Mendonça, Gabriel Costa Backes, Jhillian Bianchi, João Vitor Machado de Mello,
Leonardo de Abreu Schmidt, Lucas Saibt Real, Luisa Perin Lucca, Mateus Concicovski,
Paulo Vinicius Mendonça Cardoso, 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 ata anterior
foi revisada e aprovada. 2. Apresentação dos novos petianos: tutor deu as boas
vindas aos novos interantes, apresentou os horários, ferramentas utilizadas pelo PET e
cada novo integrantes se apresentou ao grupo. 3. Circulação: O petiano Alcides irá na
reunião do circulação e o petiano Leonardo ficou responsável pela reserva das mesas e
cadeiras para a ação de recolhimento de sangue, a ocorrer na quarta-feira. 4. Cartas
das crianças: : Foi dada a ideia pelo colaborador Flavio de que se trocasse a ideia de
um amigo secreto entre os PETs UFSM por uma ação solidária de doações de presentes.
A ideia era pegar cartas escritas por crianças, com pedido de presentes de natal
(diponíveis nos correios), e comprar presentes para realizar a ação. Todos concordaram.
5. Custeio 2016: material de escritório, viagem (curitiba, floripa, poa), não utilizar mais
para papaelaria, trocar padaria. Fazer casacos. 500 para papelaria. 600 para coffee
break. credito para 2 toners. talvez 600 ou 700 para vestimentas. 1 ou duas viagens.
Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Leonardo de
Abreu Schmidt, 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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