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Aos 30 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. Lembrete do Relatório Bimestral 4. Site do             

PET-CC (containers) 5. Site do PET-CC (conteúdo) 6. Compasso 7. Artigos pra            

ComInG 8. InterPET 9. Vídeos do Youtube 10. Recesso 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: Ata 25 revisada e aprovada. 2. Projeto de pesquisa dos               
petianos: O petiano Samuel comentou sobre seu projeto com o professor João Vicente             
sobre análise de anomalias em redes, onde inicialmente revisou o TCC de um aluno              
envolvido com o projeto anteriormente e estudou sobre o assunto. O petiano solicitou os              
arquivos relacionados ao projeto ao antigo responsável, porém só foi possível recuperar o             
trabalho parcialmente. 3. Lembrete do Relatório Bimestral: O tutor relembrou os petianos            
para a entrega dos relatórios bimestrais até o fim do dia. 4. Site do PET-CC (containers):                
Segundo o petiano Maurício, o back-end está pronto, porém resta finalizar a integração com              
o front-end. 5. Site do PET-CC (conteúdo): Os petianos Mariano e William se reunirão para               
desenvolver as ideias sobre o conteúdo do site. 6. Compasso: No último encontro virtual da               
empresa foi apresentado o programa de bolsas, o tutor lembrou os interessados para             
notificar que são bolsistas do PET-CC durante a seleção do programa. 7. Artigos para a               
ComInG: O tutor relembrou sobre a data de entrega dos artigos para a revista ComInG, os                
petianos Mariano e Talles ratificaram suas participações para o artigo sobre a atividade             
“Oficina de Currículos” e os petianos William, Gustavo Fantinel e Marlon sobre a atividade              
“Cursos de Google Classroom”. 8. InterPET: Foi realizado o InterPET no dia 26 de setembro               
com a participação dos petianos Mariano, Gustavo Felix, Samuel, Marlon, Gustavo Fantinel,            
Francielle e Talles. Foi discutido mais sobre a atividade “UFSM por um dia” onde o PET-CC                
tem como representante a petiana Francielle. 9. Vídeos do Youtube: Foi discutido sobre a              
melhor forma de enviar os vídeos sobre os próximos cursos online. O petiano Mariano ficou               
responsável de fazer testes para a possibilidade de aproveitar o canal do tutor, visto que               
este já possui uma quantidade significativa de inscritos. 9. Recesso: O tutor informou que              
as reuniões seguem durante o período entre semestres de outubro, porém estas reuniões             
não possuirão presença obrigatória. Além disso, o tutor lembrou sobre o período ao final do               
ano em que todas as atividades da universidade estarão em recesso, incluindo as atividades              
do PET. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Talles               
Siqueira Ceolin, 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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