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ATA Nº 36/2017
Aos 13 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, 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.
Interpet de setembro; 3. Relatórios de pesquisa 2017/01; 4. Bolsas de agosto;
5. Reunião de tutores dos PETs - Custeio 2017; 6. Artigos e banners da JAI; 7.
Chamada da ComInG; 8. Circulação; 9. Comissão para regimento interno do
PET-CC; Estando presentes os petianos Caroline Chagas, Diego Dariva Eltz, Gabriel
Cardoso dos Santos, Jhillian Bianchi, Lucas Micol Policarpo, Matheus Alves Fonseca,
Matheus Zorzo Grisotti, Rafael Holzschuh de Araujo e o tutor Giovani Rubert Librelotto.
Estando ausentes os petianos: Brenda Salenave Santana , Daniel Matheus Doebber ,
Dênes Vargas Teixeira , Filipe Simões de Mendonça , Luísa Perin Lucca , Maurício Matter
Donato , Rafael Pavani Guimarães , Flavio Paulus Franzin , Leonardo de Abreu Schmidt e
Mateus Concicovski. 1. Ata anterior: A ata anterior foi revisada e aprovada. 2.
Interpet de setembro: O interpet de setembro, a ser realizado pelo PET-CC juntamente
com o PET indígena, será no dia 30 de setembro, no auditório do CT, pela manhã. Serão
compradas bolachinhas e refris para o coffee break do evento, dividindo os custos entre
os dois pets organizadores. O PET indígena ficou responsável por preparar/sugerir
atividade extra (além das pautas e apresentação dos calouros) para o evento, enquanto
o PET-CC estará organizando espaço, coffee, etc. O petiano Jhillian irá reservar o espaço.
Os petianos Diego, Rafael e Lucas Micol irão conferir se conseguem microfone e
amplificador. 3. Relatórios de pesquisa 2017/01: Enviar até sexta para orientadores
darem parecer. 4. Bolsas de agosto: Foram homologadas, contudo devido a um
problema no SigPET, as bolsas referentes a agosto e setembro serão recebidas em
outubro. Alguns pets foram atingidos pelo problema e o pet-cc foi um deles. 5. Reunião
de tutores dos PETs - Custeio 2017: Teremos a possibilidade de receber custeio este
ano apenas se as pendências em relação aos gastos de 2013, realizadas pelo antigo
tutor, forem justificados. O antigo tutor ficou de dar retorno com as justificativas até
terça, dia 19. 6. Artigos e banners da JAI: Colocar no drive até sexta os artigos e
banners submetidos para a jai. 7. Chamada da ComInG: Serão recebidos artigos até
final de outubro, publicações saem até janeiro. 8. Circulação: Ação será no sábado, dia
16/09, no Monet. Membros presentes na reunião foram escalados para algumas
atividades. 9. Comissão para regimento interno do PET-CC: Comissão organizada
para a tarefa: Jhillian, Gabriel Cardoso, Diego Dariva, Lucas Micol, Librelotto. Nada mais
havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Caroline Chagas, 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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