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ATA Nº 48/2018 
 
Aos 10 dias do mês de Outubro 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. Circulação 3.              

Relatório Descubra 4. Encorte 5. Controle da Limpeza dos banheiros 6. Adesivo            

e Banner 7. Manutenção da sala 8. Repasse das chaves 9. Acampavida 10. Faltas              
Justificadas. Estando presentes os petianos Augusto Gai Dal'Asta, Denes Vargas          

Teixeira, Eduardo Mueller Nedel, Filipe Simões de Mendonça, Frederico Hansel dos           

Santos Gassen, Gabriel Cardoso dos Santos, Gabriel Tobias Fuhr, 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: Revisada e aprovada. 2. Circulação: O petiano Denes foi na última reunião              
do Circulação e participou da divisão dos membros nas atividades, o nosso PET foi um dos                
PET's responsável pela divulgação. Outra reunião acontecerá hoje dia (10/10) e os petianos             
Rodrigo e Filipe ficaram responsáveis por ir. A data do evento ainda não foi definida. 3.                
Relatório Descubra: Foi revisado e aprovado, com uma pequena alteração para que seja             
colocado fotos do Stand no relatório. 4. Encorte: O Petiano Eduardo conversou com o              
responsável pela Encorte sobre a criação do site deles. Ainda não há cronograma definido.              
5. Controle da Limpeza dos banheiros: Os petianos comentaram sobre a falta do controle              
da limpeza dos banheiros por parte do pessoal da limpeza, o tutor se responsabilizou de               
passar o feedback para os responsáveis. 6. Adesivo e Banner: O petiano Filipe irá fazer o                
orçamento dos novos banner's e do calendário adesivo 2019, para repassar os valores na              
próxima reunião. 7. Manutenção da sala: As cortinas e o ar condicionado da sala ainda não                
foram arrumadas pelo pessoal da manutenção, o pedido já foi efetuado, o tutor irá reforçar o                
pedido. 8. Repasse das chaves: O ex-petiano Gabriel Cardoso repassou a chave da sala              
para o petiano Talles. 9. Acampavida: O evento ainda não possui data marcada e nem               
estimativa de realização. 10. Faltas Justificadas: Os petianos José Victor, Deivis e Gabriel             
Cardoso estavam mestrando o minicurso de NET Core .Nada mais havendo a constar, foi a               
presente sessão encerrada, tendo eu, Lucas Micol Policarpo, 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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