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Aos 14 dias do mês de Outubro 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.
Projeto de Pesquisa 3. Homologação de bolsas 4. Tópicos de Apoio 5. Curso de
Geogebra 6. Curso de Classroom 7. Site do Lar Vila Itagiba 8. ENAPET 9. UFSM
por um dia 10. JAI 11. Voalle 12. Conteúdo do site PET-CC. 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: Revisada e aprovada. 2. Projeto de Pesquisa: O petiano
William Felipe falou sobre seu projeto de pesquisa e sobre o vínculo que o mesmo tem com seu TCC.
3. Homologação de bolsas: O tutor comentou sobre a situação atual das homologação
das bolsas devido à atualização do SIGPET. 4. Tópicos de Apoio: Foi relembrado aos
membros da entrega dos relatórios referentes aos tópicos de apoio e ficou pendente para a próxima
reunião a definição das disciplinas de 2020/2 que serão contempladas com tópicos de apoio. 5.
Curso de Geogebra: Foi feito um feedback do curso que finalizou no dia 12 de outubro. 6.
Curso de Classroom: O curso conta com mais de 200 pessoas até o momento e já está em
andamento. 7. Site do Lar Vila Itagiba: O tutor teve uma reunião com um responsável do local
e repassou que necessitam de um portal para ter transparência de doações. Foram dadas sugestões
de lugares para hospedagem gratuitas. Ficou como sugestão o design do site ser feito por alunos
dessa área. A petiana Francielle ficou como responsável pela atividade. 8. ENAPET: Divulgação do
evento e sugestão para os membros participarem. 9. UFSM por um dia: Foi repassado o
andamento e algumas decisões feitas do UFSM por um dia. 10. JAI: Levantou-se a questão de
divulgação de horários das apresentações da JAI. 11. Voalle: A Voalle demonstrou interesse em
procurar pessoas para oportunidades na empresa. 12. Conteúdo do site PET-CC: O petiano
Mariano reforçou a necessidade de entrega do material referente aos projetos de pesquisa por parte
dos demais membros para preenchimento de informações no site do PET-CC. Nada mais havendo a
constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Francielle Vasconcellos Pereira, 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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