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Aos 29 dias do mês de março 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.
Caixinha PET; 3. Viagem ERBD; 4. Tópico de Apoio(Allegro); 5. Seleção PET-CC;
6. Avaliação Interna do PET-CC; Estando presentes os petianos Brenda Salenave
Santana, Filipe Simões de Mendonça, Gabriel Doyle Balk, Gabriel Cardoso dos Santos,
Gabriel Haddad Vieira, Jhillian Bianchi, João Vitor Machado de Mello, Leonardo de Abreu
Schmidt, Luisa Perin Lucca, Mateus Concicovski, Mauricio Matter Donato, Rômulo
Marconato Stringhni, e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata Anterior: A ata anterior
ainda está sendo revisada e será avaliada na próxima reunião. Seus dados serão usados
para montar as tabelas de participação dos petianos no planejamento 2017. 2. Caixinha
PET: Os petianos Brenda e Jhillian relataram que a caixinha do PET já passou dos 600
reais e, por isso, não será necessária a contribuição por enquanto. Há a possibilidade de
utilizar o dinheiro em material de escritório ou outras utilidades para a sala. A
contribuição para o café continuará mesmo assim. 3. Viagem ERBD: O ônibus será
trocado de quarenta e quatro para vinte e dois lugares, sobrando 200 reais para o
PET-CC e 200 para o PET-SI. A logística para a viagem foi discutida e será combinada
entre os dois grupos. 4. Tópico de Apoio(Allegro): O petiano Jhillian relatou o
interesse de quatro alunos não-ligados ao PET em ministrar um minicurso de Allegro para
alunos dos semestres iniciais. A ideia foi aprovada e o minicurso seguirá os mesmos
padrões de horário, sendo realizado durante os dias 24 e 28 de abril. O petiano Filipe
tratará da reserva do laboratório. 5. Seleção PET-CC: Uma seleção para o PET será feita
para preencher a 12ª vaga de bolsista. A seleção será aberta para matriculados que
estejam do terceiro semestre em diante pelo fato de novatos ainda não possuírem
avaliações feitas. Entretanto, o projeto "Petiano por um dia" possibilitará a participação
destes novatos, para não excluir a possibilidade de entrada deles. Os petianos Brenda,
Filipe e Maurício constituirão a banca da seleção. Um template para a carta de intenções
será criado para evitar divergências já ocorridas em recentes seleções. A primeira data
discutida para a realização das entrevistas e dos resultados foi a de 7 de abril. As vagas
oferecidas serão de um bolsista e até três não-bolsistas. 6. Avaliação Interna do
PET-CC: Foi discutida a possibilidade de ocorrer a avaliação interna do PET-CC. Ela
ocorrerá semestralmente, no início de cada semestre, e inicialmente contará com um
formulário de avaliação para cada petiano. Os resultados serão discutidos e, em casos
mais extremos, uma reunião ocorrerá. Todos os detalhes serão definidos nas reuniões
futuras. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, João
Vitor Machado de Mello, 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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