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Aos 16 dias do mês de Maio do ano de 2018, 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. Ausências justificadas 2. Ata anterior 3. UFSM por um dia 4. Site da                  
paróquia 5. Projetos de pesquisa 6. Artigos para a JAI. Estando presentes os petianos Daniel               
Matheus Doebber, Deivis Costa Pereira, Eduardo Mueller Nedel, Filipe Simões de Mendonça, Gabriel             
Cardoso dos Santos, Gabriel Tobias Fuhr, João Vitor Machado de Mello, José Victor Viriato, Lucas               
Micol Policarpo, Natan Luiz Paetzhold Berwaldt, Pedro Melo Carvalho, Rafael Pavani Guimarães, e o              
tutor Giovani Librelotto. 1. Ausências Justificadas: Os petianos Denes Vargas Teixeira,           
Diego Dariva Eltz, Gustavo Arrua Fantinel e Nikolas Côrrea não compareceram por estarem             
na reunião da SAINF. 2. Ata anterior: A ata anterior foi revisada e aprovada. 3. UFSM por                 
um dia: O petiano Lucas compareceu à reunião. Todos os detalhes do evento foram              
definidos, incluindo a data, definida para o dia 25 de maio. Do grupo PET-CC, os petianos                
Filipe e Lucas comparecerão ao evento. 4. Site da paróquia: O tutor Giovani relatou sobre               
uma dúvida do requisitante do site da paróquia em relação à compra do domínio do site. A                 
dúvida foi respondida e o grupo irá aguardar uma resposta se o domínio será comprado ou                
não. 5. Projetos de pesquisa: A aba "Projetos de pesquisa" do Trello foi revista para ver                
quais petianos ainda não descreveram seus projetos. Foi feita uma revisão da situação de              
cada um dos alunos que não informaram ou ainda não possuem projeto. Até o final do mês,                 
todos do grupo devem estar vinculados a um projeto. 6. Artigos para a JAI: O tutor Giovani                 
orientou todos os petianos a já buscarem assuntos para artigos a serem publicados na JAI,               
visto que a publicação é obrigatória para membros. A decisão deve ser feita o mais rápido                
possível, já que o limite para publicações tende a ser entre o fim de maio e o começo de                   
julho. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, João Vitor               
Machado de Mello, 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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