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ATA Nº 15/2017 
 
Aos 24 dias do mês de abril 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. Atas anteriores; 2.              

Relato do encontro com os calouros; 3. Projeto PET-CC para os PETs - sites; 4.               

Reunião com os alunos em apoio ao NCC; 5. iCal do PET-CC; 6. Edital "Petiano               

por um dia"; 7. Avaliação interna; Estando presentes os petianos Brenda Salenave            

Santana, Caroline Chagas, Daniel Matheus Doebber, Filipe Simões de Mendonça, Gabriel           

Doyle Balk, Gabriel Cardoso dos Santos, Gabriel Haddad Vieira, Jhillian Bianchi, João            

Vitor Machado de Mello, Luisa Perin Lucca, Maurício Matter Donato, Rafael Holzschuh de             

Araujo, Rômulo Marconato Stringhini, presentes os colaboradores Leonardo de Abreu          

Schmidt, Mateus Concicovski e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Atas anteriores: A             

ATA 14/2017 foi revisada e aprovada, contudo ainda aguarda-se a publicação da ATA             

13/2017 para sua revisão. 2. Relato do encontro com os calouros: No encontro             

estiveram presentes 23 alunos. Foram apresentadas as disciplinas do curso e sequências            

recomendadas para realizar as mesmas, além de discutir eventuais dúvidas dos alunos. A             

partir deste encontro, foi possível analisar aspectos positivos do mesmo e o que pode ser               

feito de forma diferente nos próximos. 3. Projeto PET-CC para os PETs - sites: Foi               

discutida a viabilidade de oferecer o serviço de suporte aos sites dos demais PETs.              

Decidiu-se deixar o tópico em aberto, uma vez que para o momento seja ideal aprimorar               

o conhecimento/treinamento interno para o suporte ao site do PET-CC para que,            

posteriormente, seja amadurecida a ideia de oferecer suporte aos PETs dos demais            

cursos. 4. Reunião com os alunos em apoio ao NCC: Ficou agendado para a próxima               

quarta-feira (26/04), às 13h30, na sala 355, uma reunião com os alunos do curso para               

que seja divulgado o espaço do NCC e para que sejam apresentadas ideias para              

investimento em recursos no mesmo, os quais há pretensão de serem solicitados. 5. iCal              

do PET-CC: O tutor sugeriu o uso de uma agenda para organização dos eventos              

promovidos pelo PET com o foco em divulgação e lembrete dos eventos para os              

interessados em participar das atividades. Foi decidido realizar a proposta verificando a            

receptividade e usabilidade por parte dos alunos; caso bem sucedida a atividade, terá             

continuidade. 6. Edital "Petiano por um dia": Um esboço do edital foi iniciado, o              

mesmo encontra-se em aberto para edição, a fim de ser complementado. Foram            

discutidos tópicos do edital e a previsão de divulgação do mesmo é para a próxima               

semana. 7. Avaliação interna: O petiano Filipe Simões de Mendonça ficou responsável            

pela atividade. 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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