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Aos 5 dias do mês de dezembro 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.
SigPET; 3. Carta presente dos correios ; 4. Natal na creche ; 5. Orçamentos
custeio 2016 ; 6. Interpet dezembro ; 7. Participação nos Interpets 2017 ; 8.
Projetos de pesquisa; 9. Planejamento 2017; 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, 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. SigPET: Cada petiano ficou responsável de
entrar no seu sigPET e verificar se algo está errado, pois foi verificado que alguém está
com pendências. 3. Carta presente dos correios : Foi escolhida uma carta no correio
para presentear uma criança carente, o presente será uma bicicleta de médio porte (200
a 300 reais), como pedido na carta, cada petiano contribuirá com um valor de 20 reais
para a compra do presente. 4. Natal na creche : O petiano Leonardo entrou em contato
com a creche Estação dos Ventos pela sua página no facebook, mas ainda não foi obtida
resposta. O petiano Rômulo ficou de ligar para o local, se não for obtida resposta
entraremos em contato com outra instituição. 5. Orçamentos custeio 2016 :
Livraria: para compra dos produtos, deverá ser deixado uma lista com os produto que
serão retirados posteriormente. Toner: o petiano Lucas ficou responsável pela recarga ou
compra de um novo toner para a impressora. Serigrafia: o petiano Rômulo ficou
responsável pelo orçamento de camisetas, casacos, moletons e canecas do grupo.
Viagem: o petiano Leonardo está esperando resposta da agência de viagens, com um
orçamento de viagens para Curitiba no evento SBGames ou Florianópolis no evento
Computer on the Beach. Foi sugerida uma viajem em conjunto com o PET-SI que irá para
Porto Alegre no evento FISL que ocorrerá nos dias 13 a 16 de julho. O orçamento da
viagem será: 1750 reais para a van de 20 lugares, 2750 reais para a van de 30 lugares e
1650 reais para a van de 15 lugares. 6. Interpet dezembro : Petianos presentes,
Brenda, Daniel, Gabriel Haddad, Jhillian e Leonardo. Os petianos Leonardo e Jhillian
apresentaram o seminário para os outros PETs, uma ideia retirada dos seminários foi a
de realizar um evento em uma escola levando aos alunos algumas noções de tecnologia.
7. Participação nos Interpets 2017 : O petiano Leonardo sugeriu a criação de uma
lista circular para a participação dos petianos nos interpets do próximo ano. A petiana
Brenda sugeriu para que cada petiano escolha de antemão os meses do ano em que
participará. A presença mínima sugerida para cada interpet foi de quatro petianos. 8.
Projetos de pesquisa: A sugestão da professora Giliane por meio da petiana Brenda foi
para que seja realizada de uma verificação pelo grupo PET do andamento dos projetos de
pesquisa de cada petiano. 9. Planejamento 2017: O planejamento será realizado após
o fechamento do ano de 2016. Os petianos deverão pensar em projetos para o próximo
ano que ajudem a diminuir a evasão de alunos nos primeiros semestres do curso. 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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