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Aos 03 dias do mês de Agosto do ano de 2020, às 13 horas e 30 minutos, em uma                   

reunião online através do Google Meet, reuniram-se os alunos do PET Ciência da             

Computação, em sessão ordinária, com a seguinte ordem do dia: 1. Ata Anterior 2.              

Projeto de Pesquisa 3. Bolsas Homologadas 4. JAI 5. Minicurso para Escolas 6.             

Curso de Google Classroom e Jamboard 7. Site Reunião tutores PET Brasil 8.             

SAInf 9. reunião com o NCC. Estando presentes os petianos Francielle Vasconcellos            

Pereira, Gabriel Di Domenico, Gustavo Arrua Fantinel, Gustavo Felix do Nascimento, Luigi            

Perotti Souza, Mariano Dorneles de Freitas, Marlon Leoner da Silva Rodrigues, Matheus            

Zorzo Grisotti, Maurício Vielmo Schmaedeck, Samuel Matias Finkler, Talles Siqueira          

Ceolin, William Felipe de Almeida Borges e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata              

anterior: Revisada e aprovada. 2. Projeto de Pesquisa: A petiana Francielle Pereira            

relatou seu progresso e mudanças em seu projeto de pesquisa. 3. Bolsas            

Homologadas: As bolsas foram homologadas e todas foram autorizadas. O petiano           

Maurício Schmaedeck foi contatado que irá receber suas duas bolsas juntas para o fim do               

mês de setembro ou início de outubro. 4. JAI: Foi criado um card no Trello para que                 

cada petiano preencher com seus respectivos projetos que irão apresentar. Dúvidas           

sobre como realizar o resumo e a apresentação foram sanadas. 5. Minicurso para             

Escolas: Foi questionado quais ideias foram levantadas para a comunidade. O petiano            

Talles Ceolin levantou a ideia de um minicurso de photoshop, o petiano William Borges              

levantou a ideia de um minicurso de Trello, o petiano Mariano Dorneles levantou a ideia               

de um minicurso sobre o uso de discord como meio de ensino, a Francielle Pereira               

levantou a ideia de minicurso de GeoGebra. 6. Curso de Google Classroom e             

Jamboard: O tutor explicou sobre o uso de Jamboard junto com o curso de Classroom já                

que é uma ferramenta que facilmente pode ser utilizada junto. Após a explicação foi              

levantado a possibilidade de petianos ajudarem como tutores de aulas EAD, onde cada             

petiano ajuda respondendo as perguntas que os alunos enviam sobre as aulas. 7.             

Reunião tutores PET Brasil: Foi levantado uma thread para conversar com os PETs de              

Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Informática de todos Brasil para            

discutir o andamento de cada PET em relação às atividades realizadas durante a             

pandemia. 8. SAInf: Foi explicado o andamento da organização do evento e as             

ferramentas que vão ser utilizadas. 9. Reunião com o NCC: No fim da reunião foi               

convidado o Rafael do NCC para conversar sobre o andamento do site do PET-CC. Nada               

mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Gabriel Di Domenico,              

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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