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Aos 17 dias do mês de Junho do ano de 2019, 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. SaINF 3. Conexão
CC 4. InterPET 5. Projeto Biblioteca Setorial 6. Vestuário PET 7. Parceria com
CPD 8. Game JAM 9. Faltas Justificadas. Estando presentes os petianos Augusto Gai
Dal'Asta, Daniel Brenner Seitenfus, Daniel dos Santos Pereira, Deivis Costa Pereira, Filipe
Simões de Mendonça, Gabriel Di Domenico, Gustavo Arrua Fantinel, Gustavo Félix do
Nascimento, Lucas Micol Policarpo, Marlon Leoner Da Silva Rodrigues, Nikolas Machado
Correa, René Gargano Ferrari, Talles Siqueira Ceolin, e o tutor Giovani Rubert Librelotto.
1. Ata anterior: As duas atas anteriores foram revisadas e aprovadas 2. SaINF: O petiano
responsável pela atividade, Nikolas, relatou como foi a organização e realização do evento,
neste ano tivemos praticamente o dobro de inscritos, o mesmo petiano citado ficou
responsável pelo relatório. 3. Conexão CC: Está marcado para o dia (18/06) de tarde, foi
enviado o e-mail durante a reunião para a divulgação da atividade. As pautas trabalhadas
serão: a apresentação da grade curricular do semestre seguinte; a necessidade de
responder o questionário de avaliação do docente pelo discente. 4. InterPET: O InterPET foi
comprometido pelo corte no orçamento, o ônibus para o interPET foi cancelado, ocorreu
uma tentativa de realização do InterPET no auditório Pércio Reis via Google Hangouts,
porém não houve muito sucesso, as pautas e atividades realizadas serão melhor
trabalhadas no próximo InterPET. 5. Projeto Biblioteca Setorial: O tutor comentou sobre o
projeto com os petianos, a ideia do projeto é verificar os livros da biblioteca setorial que tem
realmente uma utilidade para o curso, no momento muitos livros nunca foram retirados, e o
recomendado é separar os livros em três categorias, os que irão para descarte, pois não
possuem conexão direta com as disciplinas ou estão defasados, os que serão deixados
como histórico, livros que possuem relação direta, e poderiam ser mantidos para conteúdos
histórico, e por fim, os livros que seriam mantidos para utilização nas disciplinas ou possuem
conteúdos válidos. Os petianos que ficaram responsáveis foram: Gustavo Félix, Gustavo
Arrua e Talles. 6. Vestuário PET: O orçamento foi fechado com a empresa Decs, os
uniformes serão provados na próxima reunião. 7. Parceria com CPD: Ocorreu uma palestra
do CPD na SaINF, a ideia é trazer o mesmo workshop para os alunos do curso, com a ideia
de ensinar Angular e TypeScript 8. Game JAM: A atividade teve mais de 40 participantes,
ocorreu no último final de semana (14/06 - 16/06), infelizmente tivemos apenas 3
participantes do curso de Ciência de Computação 9. Faltas Justificadas: O petiano
Leonardo alegou mal estar e não compareceu. Nada mais havendo a constar, foi a presente
sessão encerrada, tendo eu, Lucas Micol Policarpo, 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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