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Aos 1 dias do mês de Julho 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. Projetos de pesquisa:
reports semanais 3. Circulação 4. Relatórios de atividades pendentes 5. Projetos
de férias de inverno 6. #SouUFSM 7. Churrasco do PET-CC. Estando presentes os
petianos Augusto Gai Dal'Asta, Daniel Brenner Seitenfus, Deivis Costa Pereira, Filipe
Simões de Mendonça, Gabriel Di Domenico, Gustavo Arrua Fantinel, Gustavo Félix do
Nascimento, Henrique Becker Brum, Leonardo Aita de Oliveira Militz, 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: A ata
anterior foi revisada e aprovada. 2. Projetos de pesquisa: reports semanais: Foi definido
pelo tutor que, a partir da primeira reunião de agosto, todos petianos deverão apresentar na
reunião seguinte após realizar uma ata, uma breve apresentação sobre o progresso no seu
projeto de pesquisa atual. 3. Circulação: O tutor informou que hoje foi repassado o e-mail
da Circulação, referente a definição dos integrantes dos PETs que participarão do mesmo.
Os petianos destinados à organização neste projeto, a princípio, foram: René Gargano
Ferrari, Gustavo Felix do Nascimento e Daniel Brenner Seitenfus. Seus nomes e suas
informações foram colocados na tabela da organização do mesmo. 4. Relatórios de
atividades pendentes: O tutor informou aos petianos que precisam entregar relatórios de
projetos de atividades já concluídas, que os tragam até a reunião na semana que vem.
Augusto Gai Dal'Asta e René Gargano Ferrari ficaram responsáveis de realizar a entrega do
relatório sobre a Game Jam X, Gabriel Di Domenico ficou responsável por entregar o
relatório do minicurso de JavaScript e HTML, e o petiano Nikolas Machado Correa ficou
responsável por entregar o relatório sobre a SAINF. O petiano Filipe Simões de Mendonça
candidatou-se para a realização do relatório sobre o evento #SouUFSM. 5. Projetos de
férias de inverno: Durante a reunião, confirmou-se que todos os petianos estão envolvidos
em projetos durante as férias de inverno, e que apresentarão os resultados durante a
primeira semana letiva de agosto. 6. #SouUFSM: O tutor e os alunos relataram sobre o
evento ocorrido durante o fim de semana na Praça Saldanha Marinho. O tutor comentou
que, em conversa com o reitor, foi citado que alguns eventos da UFSM, tal com o Descubra,
podem ser levados parcialmente até o mesmo lugar. 7. Churrasco do PET-CC: O tutor
pediu que, a partir do próximo churrasco, os petianos que não puderem participar avisem
antecipadamente. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu,
Augusto Gai Dal’Asta, 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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