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ATA Nº 47/2018
Aos 8 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. Faltas justificadas
3. Descubra UFSM 4. Site do Encorte 5. Custeio 6. Atividades em atraso 7.
Canecas 8. Bolsas de outubro homologadas 9. Certificados do CominG 10.
Circulação. Estando presentes os petianos Augusto Gai Dal'Asta, Daniel Matheus
Doebber, Eduardo Mueller Nedel, Filipe Simões de Mendonça, Gabriel Tobias Fuhr, João
Vitor Machado de Mello, Lucas Micol Policarpo, Nikolas Machado Correa, Rodrigo Pincolini
Amaral, Talles Siqueira Ceolin, e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata anterior: A ata

anterior foi revisada e aprovada. 2. Faltas justificadas: Os petianos Deivis, Dênes,
Frederico e Natan não compareceram à reunião pois estavam dando o tópico de
organização de computadores. 3. Descubra UFSM: Os petianos relataram como foi o
evento Descubra UFSM e discutiram formas de melhorar a participação do curso no mesmo.
Foi criado um cartão no Trello visando uma melhor organização para o evento de 2019. O
relatório será feito pelo petiano Nikolas. 4. Site do Encorte: Houve reunião na sexta, dia 5
de outubro, encaminhando os detalhes para o desenvolvimento e a estruturação do site. 5.
Custeio: Foram combinados detalhes envolvendo os gastos com o custeio de 2018 com
gastos envolvendo utilidades para o grupo (papelaria, gráfica, ferragens, canecas...). 6.
Atividades em atraso: O tutor Giovani atentou aos cartões incluídos na parte de "atividades
em atraso" no Trello, com a maioria faltando apenas o relatório. Os petianos responsáveis
terão uma semana para concluir as atividades às quais foram designados. 7. Canecas: O
petiano Nikolas trouxe três opções de orçamento para as canecas do grupo. A terceira
opção (R$ 20,00 + R$ 36,60 de frete) foi escolhida. 8. Bolsas de outubro homologadas:
As bolsas de outubro foram homologadas e em breve estarão disponíveis. 9. Certificados
do CominG: O tutor Giovani falou sobre a revista CominG e na necessidade de gerar
certificados para os avaliadores da revista. O petiano Gabriel se dispôs para a atividade. 10.
Circulação: Uma reunião do circulação será feita na quarta, dia 10, às 18:30, na antiga
reitoria. Os petianos Filipe e Rodrigo comparecerão. Nada mais havendo a constar, foi a
presente sessão encerrada, tendo eu, João Vitor Machado de Mello, 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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