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Aos 22 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.
FISL; 3. Minicursos do primeiro semestre; 4. Reforma da Grade Curricular; 5.
Manual dos Petianos; 6. Avaliação Interna; 7. Interpet; Estando presentes os
petianos Brenda Salenave Santana, Caroline Chagas, Daniel Matheus Doebber, 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 Flavio Paulus Franzin,
Leonardo de Abreu Schmidt, Mateus Concicovski, e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1.
Ata anterior: A ata anterior foi revisada e aprovada. 2. FISL: Devido à alteração da
data do evento, sem previsão para uma nova data, foi necessário contatar a empresa
contratada para cancelar a viagem. Serão buscadas mais notícias e informações sobre o
FISL para poder ser renegociado data, outro evento e até a devolução total ou parcial do
investimento. A EGB, Escola Gaúcha de Bioinformática, foi uma das sugestões de viagem
para substituir o FISL. Por fim decidiu-se que um petiano, Gabriel Doyle, ficaria
encarregado de contatar a equipe organizadora da EGB para obter informações sobre o
número limite de vagas indicado na página da EGB. 3. Minicursos do primeiro
semestre: Foi comentado que para o minicurso de LATEX foram efetuadas nove
inscrições. Para o minicurso de Redes Neurais foi exposto que o processo de reserva de
salas e horários foi concluído e começaria o processo de divulgação. 4. Reforma da
Grade Curricular: Os petianos responsáveis pela atividade fizeram a pesquisa das
grades curriculares das universidades UFRGS, USP, UFRJ e UFMG. Será feito um estudo
sobre as ementas das disciplinas ofertadas para os discentes, comparando-as com as da
UFSM. Estabeleceu-se um prazo até a segunda-feira, 29/05, para a entrega dos dados
adquiridos pelos responsáveis da atividade. 5. Manual dos Petianos: Surgiu ideia da
criação de um documento oficial do PET-CC que contemplasse as atribuições dos
petianos para com o grupo. Os petianos Caroline, Gabriel Cardoso e Gabriel Doyle ficarão
responsáveis pelo desenvolvimento da atividade. 6. Avaliação Interna: A atividade foi
comentada pelo tutor e o prazo de quarta-feira, 24/05, foi dado para que o os petianos
que não fizeram a avaliação a concluírem. 7. Interpet: Foi debatido sobre a presença
dos petianos selecionados para o interpet do mês corrente. Nenhum desses, contudo,
compareceu ao evento. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada,
tendo eu, Gabriel Haddad Vieira, 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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