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ATA Nº 13/2018 
 
Aos 16 dias do mês de Abril 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. Faltas Justificadas 2. Ata Anterior 3.              

Participação dos Colaboradores 4. Relatório Bimestral dos Petianos 5. Oficina de           

Currículos 6. InterPET 7. Tabela de Pontos 8. Seleção PET-CC 9. Minicurso de             

Trello 10. Reunião com a Direção do Centro. Estando presentes os petianos Caroline             

Chagas, Deivis Costa Pereira, Dênes Vargas Teixeira, Diego Dariva Eltz, Eduardo Mueller            

Nedel, Filipe Simões de Mendonça, Gabriel Cardoso dos Santos, José Victor Viriato, Lucas             

Micol Policarpo, Natan Luiz Paetzhold Berwaldt, Pedro Melo Carvalho, Rafael Pavani           

Guimarães, e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Faltas Justificadas: Os petianos             
Nikolas Machado Correa e Rafael Holzschuh de Araujo se ausentaram da reunião, por             
estarem ministrando o minicurso de Clean Code. 2. Ata Anterior: Correção de uma das              
atas anteriores de FRISOL para FLISOL. Corrigidos erros de ortografia na ata do petiano              
Rafael Guimarães. 3. Participação dos Colaboradores: O petiano Dênes Vargas sugeriu           
que seja feito um Manual do Colaborador, definindo claramente os deveres dos            
colaboradores e diferenças entre os mesmos e os petianos. O Manual fica como             
responsabilidade dos petianos Eduardo Nedel, Dênes Vargas e Filipe Simões. 4. Relatório            
Bimestral dos Petianos: Foi esclarecido pelo tutor que o relatório deve ser implementado a              
cada bimestre, constando o projeto de pesquisa e outras participações nas atividades do             
PET. 5. Oficina de Currículos: Foi definido pelo colaborador Deivis Costa que a oficina               
será feita no dia 15/06, no evento SINE. Ainda deve ser feita uma reunião com os                
organizadores para ser definido o conteúdo da oficina. 6. InterPET: Compareceram no            
InterPET do dia 14/04 os petianos Filipe Simões e Rafael de Araujo. Ficou a ser definida a                 
data do projeto UFSM por um dia. Foi discutida a possibilidade de a UFSM sediar o evento                 
PETche. Ficou a ser escolhido um petiano para a produção de um site para o evento                
PETche. O PET indígena solicitou a criação de um jogo com a proposta da didática na                
língua indígena. 7. Tabela de Pontos: O petiano Eduardo Nedel solicitou que os pontos              
quando colocados fossem mencionados em ata para esclarecer a razão de cada um. Ficou              
definida que a pontuação fica por responsabilidade do ateiro, cabendo ao petiano pontuado             
uma justificativa para a retirada do mesmo. 8. Seleção PET-CC: As entrevistas ficam             
marcadas para dia 27/04 a partir das 13:30. 9. Minicurso de Trello: A data do minicurso                
ficou para dia 02/05. No minicurso devem constar questão de conta, questão de quadros,              
gestão de membros, checklist. A reserva da sala 334 fica por responsabilidade da petiana              
Caroline Chagas. 10. Reunião com a Direção do Centro: Foi dada como pauta a              
Infraestrutura, foi pedido que o PET-CC contribuísse com ideias para melhorias nas gestões             
dos banheiros. O tutor sugeriu que houvesse um quadro onde as faxineiras colocassem             
nome, horário e o que fizeram quando limpam o banheiro, ficaria por responsabilidade dos              
petianos conferir ocasionalmente se foi feita a atividade registrada. . Nada mais havendo a              
constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Pedro Melo Carvalho, 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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