MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET

ATA Nº 18/2017
Aos 15 dias do mês de maio 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.
Grade curricular; 3. Avaliação interna ; 4. FISL; 5. SITE CC e PET; 6. Circulação;
7. Troca de membros em minicursos; 8. Acampavida; 9. Turma do Ique; 10.
Edital Petiano por um dia; 11. Pagamento do café; 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, presente o colaborador Leonardo de Abreu Schmidt e o tutor
Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata anterior: A ata anterior foi revisada e aprovada. 2.
Grade curricular: Foi solicitado aos membros da atividade que dividam as áreas das
disciplinas entre si, a fim de agilizar o processo para verificar que modificações são
pertinentes na reforma. Uma reunião será marcada com os discentes do curso no dia
05/06 no auditório 355. 3. Avaliação interna: O petiano Filipe disponibilizou o
formulário que foi discutido, corrigido e re-enviado durante a reunião. 4. FISL: O FISL
2017 foi adiado e ainda não tem data definida, foi solicitado que entremos em contato
para verificação de um possível cancelamento. Também solicitada a verificação com a
empresa contratada para a viagem, se será possível remarcar para outra data ou ainda
reaver o dinheiro, caso a viagem de fato não ocorra. 5. SITE CC e PET-CC: A data para
o treinamento dado pelo CPD ainda não foi marcada. Solicitada a verificação de como
estão organizados os sites dos outros cursos para ter uma noção de como organizar o da
CC. Foi definido que o layout será o mesmo do site da Inf. 6. Circulação: As datas do
projeto Circulação já foram definidas; o primeiro será no dia 20/06 em frente ao RU 1. O
segundo será no dia 16 de Setembro em frente a antiga reitoria e o terceiro em frente ao
Monet no dia 11 de Novembro. A divulgação oficial será feita durante a JAI 2017. A
próxima reunião será no dia 6 de junho às 18:30, Prédio 67 no PET-COM e o nosso
representante será o petiano Rômulo. 7. Troca de membros em minicursos: Os
petianos Brenda e Mauricio ministrarão o minicurso de Redes Neurais e o petiano Rafael
passará para minicurso de Latex. Brenda e Mauricio deixarão a divulgação do minicurso
de Latex pronta. 8. Acampavida: O Acampavida será no 2º semestre e foi solicitado ao
Petiano Rafael que é o líder da atividade, para definir o foco da mesma e ainda pesquisar
sobre aplicativos focados em acessibilidade 9. Turma do Ique: Os membros da
atividade foram até o local na semana passada, mas a responsável não estava presente,
tentarão novamente essa semana. 10. Edital Petiano por um dia: Ainda não houve
inscritos na atividade. 11. Pagamento do café: Foi solicitado para quem ainda não
efetuou o pagamento, que o faça. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão
encerrada, tendo eu, Gabriel Doyle Balk, 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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