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ATA Nº 21/2017 
 
Aos 29 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.              

Conexão CC; 3. Reforma da grade curricular; 4. InterPET; 5. Acampavida; 6. Site             

de CC; 7. Viagem ao FISL; 8. Relato do minicurso de Latex; 9. Status Turma do                

Ique; 10. PET-CC na SAINF; 11. Participação do professor Carlos Raniery; 12.            

PECs; 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, Rômulo Marconato          

Stringhini, presentes os colaboradores Leonardo de Abreu Schmidt, Mateus Concicovski,          

e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata anterior: O petiano Jhillian esqueceu de gerar               

a ATA anterior, o fará até o fim da noite. 2. Conexão CC: O petiano Filipe reservou a                  

sala 355 para a realização do conexão para o dia 05/06. O petiano Rafael será o                

encarregado pelo coffee break da reunião. Um menu de opções será solicitado à padaria              

e as decisões em relação à quantidade e os tipos de salgados/doces escolhidos será feita               

por email para agilizar o processo. 3. Reforma da grade curricular: A divisão de              

tarefas foi feita da seguinte forma: Filipe com a primeira parte do curso, Caroline com a                

segunda parte, Gabriel Haddad com as disciplinas de matemática e Rafael com as DCGs.              

Foram feitos relatórios das ementas de disciplinas e comparações entre a grade            

curricular do curso de Ciência da Computação da UFSM e grades de outras universidades,              

apontando as maiores discrepâncias entre os cursos. Os relatos serão apresentados no            

Conexão CC para os outros colegas de curso em forma de uma apresentação em slides               

que será compartilhada no drive do grupo para que todos os integrantes possam também              

ajudar caso necessário. 4. InterPET: Os petianos Caroline, Rafael e Daniel           

compareceram. Algumas pautas destacadas:  

- Realização do OlimPET dia 10/06 (dez de junho) no CEFD com as modalidades paddle,               

basquete de cadeira de rodas e atletismo. Os petianos demonstraram interesse em            

participar da atividade; 

- O cancelamento do PETAJUDA. Novas formas de realização serão discutidas; 

- Submissão de trabalhos para o ENAPET submissão até dia 04/06 (quatro de junho); 

- SulPET: foram compartilhadas as experiências dos petianos que participaram do evento            

e destacada a necessidade de haver maior interesse dos tutores em participar do evento,              

uma vez que poucos têm participado; 

- Há a ideia de realizar reuniões mensais para a preparação do UFSM por um dia para                 

que os petianos participantes do evento possam estar totalmente encaixados na           

atividade e esta não seja só uma pauta em InterPETs; 

- Um ônibus está sendo providenciado em via de levar petianos para o InterPET de               

junho. Cada PET deve informar quantos petianos irão pelo seu respectivo grupo; 

- A possibilidade de realização do evento "UFSM doa uma aula", que visa mostrar o que                

cada curso faz em escolas estaduais, combinando horários em que os professores dão             

suas aulas; 

- Reunião com os candidatos a reitor a fim de conhecer suas respectivas propostas em               

relação aos grupos PET. 5. Acampavida: Um dos organizadores do evento enviou um             

email com recomendações para a realização do Acampavida. Este recomendou começar a            
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preparação agora para evitar correria quando a data de início estiver           

próxima. Entre as opções de datas para a realização, o PET-CC achou            

melhor ser durante a semana da JAI. A resposta será dada pelo tutor             

Giovani por email. O petiano Rafael, líder da atividade, propôs a realização de alguma              

outra ideia extra de atividade, ainda não definida, para contribuir no Acampavida. 6. Site              

de CC: O petiano João Vitor foi ao treinamento do site do curso. Ainda serão discutidos                

vários pontos, como o número de usuários necessários para o funcionamento do site e as               

modificações até a versão final de todos os sites (Ciência da Computação, Sistemas de              

Informação e Informática), que serão abordados em reuniões futuras entre os PETs e o              

NCC. A previsão de entrega do site é até o início do segundo semestre de 2017 (início de                  

agosto). 7. Viagem ao FISL: O PET-SI não se interessou na ideia de viagem proposta               

pelo tutor Giovani. Entretanto, a tutora Patrícia sugeriu o evento BrazilJS, voltado a             

JavaScript (25-26/08). O grupo em sua maioria não se interessou na ideia. Novas ideias              

serão discutidas e, em caso de desistência, um reembolso dos créditos será proposto. 8.              

Relato do minicurso de Latex: Os petianos Rômulo e Rafael ministraram o minicurso.             

Oito inscritos, dois presentes (ambos do primeiro semestre). O conteúdo foi passado            

normalmente, até indo além do proposto. Os alimentos ainda terão seu destino decidido,             

com preferência para a Legião da Boa Vontade. Os petianos Caroline e Gabriel Cardoso              

propuseram um novo tipo de divulgação e uma espécie de "reforma" do minicurso para              

evitar a extinção de edições futuras. O crédito da gráfica será para a realização destas               

divulgações (não só para o minicurso de latex). O crédito restante é de R$ 643,50. 9.                

Status Turma do Ique: Não houve retorno da Turma do Ique ao contato do tutor               

Giovani. Haverá uma nova visita ao local, já com a possibilidade de início das atividades.               

10. PET-CC na SAINF: Não houve distribuição de tarefas na edição desse ano, portanto              

as tarefas dos petianos não foram em específicas áreas para que fossem relatadas. 11.              

Participação do professor Carlos Raniery: O professor não se fez presente na            

reunião. 12. PECs: Por falta de tempo, o assunto será discutido na próxima reunião.              

Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, João Vitor              

Machado de Mello, 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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