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Aos 7 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.
Doações; 3. Compra da bicicleta; 4. Reunião de 12/12; 5. Confraternização; 6.
Circulação; 7. Relatórios; 8. Viagens do próximo ano; Estando presentes os
petianos Brenda Salenave Santana, Filipe Simões de Mendonça, Gabriel Costa Backes,
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 e o tutor Giovani Rubert Librelotto.
1. Ata Anterior: A ata anterior foi revisada e aprovada. 2. Doações: O petiano
Leonardo entrou em contato com a ONG Estação dos Ventos. Ao total, são 45 crianças de
2 a 12 anos e a organização tem interesse na participação do PET-CC com doações de
brinquedos. A ONG será contatada novamente para verificar situações de turmas e
principais necessidades. Levantou-se a ideia de um presente coletivo aos alunos ou para
a creche, ao invés de presentes individuais. Será requisitado à ONG um pedido de
materiais de necessidade. 3. Compra da bicicleta: A bicicleta a ser doada a partir da
cartinha dos Correios deve ser comprada até a próxima sexta-feira, para ser entregue no
mesmo dia. Foi escolhida a loja a ser visitada e o petiano Flavio se dispôs a ir comprar.
4. Reunião de 12/12: O tutor Giovani relatou que não estará presente na próxima
segunda-feira e, por não haver pautas suficiente, apenas a reunião de quarta-feira será
realizada. 5. Confraternização: O tutor Giovani pediu para que os alunos preenchessem
o Doodle referente à data da confraternização do grupo. 6. Circulação: A petiana
Brenda relatou que participou da reunião do Circulação, comentando que houveram
apenas comentários sobre repasses da última edição. O PET-CC deve entregar 11 reais
ao PET-Odonto, que será depositado na conta de algum petiano. Na reunião, também foi
comentado que os organizadores do Circulação ficaram sobrecarregados em relação às
atividades do evento pela ausência de outros PET's. 7. Relatórios: Foi explicado a ideia
dos relatórios individuais de projetos de pesquisa, que será cobrado dos alunos e não
mais dos orientadores. 8. Viagens do próximo ano: O tutor Giovani conversou com a
tutora do PET-SI, Patricia Pitthan, a respeito das viagens a serem realizadas no ano que
vem. O PET-SI sugeriu que cada PET fique responsável por uma viagem, oferecendo
vagas para o outro grupo. O tutor irá verificar detalhes sobre pagamentos. Nada mais
havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Paulo Vinicius Mendonça
Cardoso, 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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