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Aos 19 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. Divulgações 4. Relatório SAInf 5. POSCOMP 6. Cursos            

para Escolas 7. Curso de Classroom 8. Curso de Jamboard 9. JAI 10. Parceria              

UFSM-Compasso (UOL) 11. Regimento interno PET-CC 12. InterPET 13. Seleção          

PET-CC 14.Reunião Site PET-CC. 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: A Ata foi revisada e aprovada 2. Projeto de Pesquisa: O               

petiano Gustavo Fantinel informou ao grupo sobre o andamento do projeto. Também            

comentou sobre suas intenções de troca. 3. Divulgações: Foi levantado pelo tutor a             

ausência de divulgação dos resultados de projetos do PET para o público geral. Foi              

sugerido e discutido o uso de redes sociais como Instagram e o site do PET para fazer                 

divulgações dos resultados ao término de projetos. 4. Relatório SAInf: O relatório foi             

revisado e aprovado. 5. POSCOMP: Foi decidido que o PET irá fazer uma compilação das               

questões que geram mais dúvidas do POSCOMP e então encaminhá-las para professores            

da respectiva área para que eles possam fazer uma resolução e compartilhar com os              

alunos. 6. Cursos para Escolas: O tutor revisou curso ao curso para conferir o              

andamento dos cronogramas. 7. Curso de Classroom: A turma para professores da            

rede pública está lotada (993 inscritos) e está sendo monitorada por 5 petianos. A turma               

do IFSul está com 202 inscritos. A previsão de finalização para ambos são,             

respectivamente, 07/09 e 31/10. 8. Curso de Jamboard: A turma foi aberta para os              

professores da universidade. Existem planos de abrir para professores de escolas           

públicas no futuro. 9. JAI: O professor revisou os resumos solicitados e pediu para que               

os demais petianos façam seus resumos até a próxima reunião. 10. Parceria            

UFSM-Compasso (UOL): O tutor apresentou aos petianos a intenção da empresa           

Compasso de "integração" com a UFSM. A proposta seria a seleção de 10 alunos que               

participariam de uma capacitação de 3 meses com uma bolsa de 500 reais. Os alunos               

que tivessem uma performance excelente, teriam uma oferta de emprego. 11.           

Regimento interno PET-CC: O tutor solicitou que os demais petianos lessem o            

regimento interno e marcassem pontos que discordassem ou que considerassem que           

necessitem de revisão. 12. InterPET: Foi relembrado aos petianos do InterPET no final             

de semana. Não houve manifestação de petianos que não poderão comparecer. 13.            

Seleção PET-CC: Foi levantado o ponto de nem todas as vagas do PET-CC estarem              

ocupadas, porém uma nova seleção só será planejada quando houver a disponibilidade            

de bolsa. 14. Reunião Site PET-CC: A reunião com o NCC sobre o site do PET-CC se                 

deu logo após a reunião do PET-CC. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão                

encerrada, tendo eu, Gustavo Felix do Nascimento, 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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