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ATA Nº 27/2018 
 
Aos 18 dias do mês de Junho 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. Ata Anterior 2. Conexão CC e sua Ata 3. Site                  
da paróquia 4. Fiscalização dos banheiros 5. Oficina de Currículos 6. SAINF 7. JAI              
2018 8. Projeto de férias 9. Site PET-CC 10. Interpet 11. Faltas. Estando presentes os               
petianos Deivis Costa Pereira, Dênes Vargas Teixeira, Eduardo Mueller Nedel, Filipe           
Simões de Mendonça, Gabriel Tobias Fuhr, Gustavo Arrua Fantinel, João Vitor Machado de             
Mello, José Victor Viriato, Lucas Micol Policarpo, Natan Luiz Paetzhold Berwaldt, Pedro Melo             
Carvalho, e o tutor Giovani Librelotto. 1. Ata Anterior: Nenhuma alteração a ser feita 2.               
Conexão CC e sua Ata: Pedro está com a ata pronta, mas ainda não foi postada e foi                  
relatado sobre a rotina do curso e os professores que vão precisar escolher. Cuidar para               
fazer na terça ou quinta devido a um maior número de participantes. Fazer um Conexão CC                
a cada semestre ou a cada ano 3. Site da paróquia: Giovani mandou o email para o                 
Roberto, pedindo o perfil dele para editar o host, quando ele retornar com mais informações               
será transferido o site 4. Fiscalização dos banheiros: Ninguém imprimiu a lista para             
colocar no mural, mas o Dênes imprimiu as planilhas durante a reunião para colocar no               
mural. 5. Oficina de Currículos: Foram atendidas 77 pessoas, teve pouca procura, devida             
a alteração de data do evento e ao clima. Parte da tarde não valia a pena ficar lá por que                    
teria pouco movimento. Participaram pessoas de idades variadas, com escolaridade          
geralmente com ensino médio ou fundamental, no total de 3 apresentações de 30 minutos.              
SINE vai trocar a gerência e SindiLojas não vai mais participar 6. SAINF: Cronograma está               
no site da SAINF, no auditório Pércio Reis. Confirmados tem 112 pessoas, sem contar os               
organizadores. 7. JAI 2018: A partir de 15 de junho a 15 de agosto estão abertas as                 
inscrições, todos os petianos bolsistas precisam submeter um trabalho. no Trello tem um             
card com data de até 31 de julho, para preencher com o nome do petiano e o nome do                   
trabalho. 8. Projeto de férias: Atividades do petiano fazer durante as férias de inverno, cada               
um deve se comprometer a organizar ou realizar alguma atividade até o fim do semestre,               
podendo ser em grupo ou individual, que seja útil para o grupo ou a comunidade acadêmica                
9. Site PET-CC: Sugerido manter atualizado as notícias de nossas atividades, que não             
estão sendo corretamente divulgadas. Colocar no Manual do petiano como ter acesso ao             
editor do site. 10. Interpet: Foi pedido mais respeito durante o Sulpet. Sugerido a              
participação de outros campus via videoconferência, pois diminuiria os custos, mas falado            
que seriam no caso de Frederico seriam 3 PETs para participarem só de lá e teria que ter                  
uma internet e estrutura para que isso funcionasse, mas poderia ser feito uma tentativa de               
videoconferência para ver sua viabilidade. Sugerido que pode ser feito via áudio, por uma              
plataforma semelhante ao hangouts ou skype e levar essa discussão para o interpet. A outra               
pauta do interpet era o Petche que será de 16 a 17 de novembro 11. Faltas: Faltas                 
justificadas do Nikolas que estava organizando a SAINF. Nada mais havendo a constar, foi a               
presente sessão encerrada, tendo eu, Dênes Vargas Teixeira, 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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