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Aos 02 dias do mês de Setembro 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.              

Projetos de pesquisa do petiano 3. Bolsas homologadas 4. Regimento interno do            

PET-CC 5. Artigos para revista ComInG 6. Logotipo da revista ComInG 7.            

Reunião colegiado CC 8. Curso de Google Classroom 9. Curso de Google            

Jamboard 10. Site do PET-CC 11. Certificados. 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 da reunião do dia 26/08 foi revisada e aprovada. 2. Projeto                 
de pesquisa do petiano: O petiano Luigi Perotti falou sobre seu projeto de pesquisa. O               
projeto obteve resultado satisfatórios de previsão de energia no sistema analisado, porém            
atualmente há um problema em obter dados de outros sistemas fotovoltaicos. Assim, o foco              
do projeto sairá do que antes era buscar uma correlação entre a previsão do tempo e a                 
produção de energia, para a implementação disso em um site de análise de produção de               
energia. 3. Bolsas homologadas: As bolsas de setembro, pagas em outubro, foram            
homologadas. 4. Regimento interno do PET-CC: Para tratar sobre o regimento interno do             
PET-CC, uma reunião foi marcada para o dia 11/08/2020. 5. Artigos para revista ComInG:              
O tutor Giovani Librelotto convidou os membros do grupo para escrever um artigo sobre              
atividades realizadas ou que estão em andamento. O período de submissão é de 2 meses,               
sendo a data máxima de inscrição 31 de outubro, e previsão de publicação em janeiro de                
2021. 6. Logotipo da revista ComInG: A Biblioteca Central solicitou os arquivos, em             
diferentes formatos, da logo da revista ComInG. O petiano Talles Siqueira ficou responsável             
por gerar tais arquivos. 7. Reunião Colegiado CC: Os dois principais pontos discutidos na              
reunião foram: rejeição da oferta da disciplina de Análise e Projeto OO como DCG              
condensada e a rejeição da alteração dos prazos para entrega das ACGs. 8. Curso de               
Google Classroom: O tutor Giovani Librelotto informou a todos os petianos a situação das              
turmas dos cursos de Google Classroom. 9. Curso de Google Jamboard: O tutor Giovani              
Librelotto informou a abertura do curso de Google Jamboard. A divulgação inicial foi             
realizada apenas para os professores que fizeram o curso de Google Classroom. 10. Site              
do PET-CC: O tutor Giovani Librelotto solicitou que os membros do grupo populassem o              
novo site do PET-CC. 11. Certificados: O tutor Giovani Librelotto trouxe para reunião a              
possibilidade de utilizar o gerador de certificados da UFSM. Ele testará o gerador com uma               
de suas turmas. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu,               
Marlon Leoner da Silva Rodrigues, 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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