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Aos 28 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. Tópicos de apoio em CC 4. Tópicos de apoio em              

matemática 5. InterPET 6. Artigos da ComInG 7. G Suite da UFSM 8. JAI. 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: A petiana Francielle apresentou seu projeto de pesquisa e as             

mudanças feitas nele para o grupo. 3. Tópicos de apoio em CC: Foi solicitado se todos                

petianos tinham seus devidos tópicos de apoio selecionados para o semestre, após foi             

dado uma breve ajuda para os petianos que ainda não tinham escolhido um. 4. Tópicos               

de apoio em matemática: Foi explicada a situação dos alunos do ingressos no primeiro              

semestre de 2020 e a dificuldade que terão nas disciplinas de matemáticas que não              

foram lecionadas previamente, com a negação da ajuda do PET matemática foi levantado             

que poderia ser utilizado o auxílio do centro de ciências exatas e da natureza para a                

ajudar com as disciplinas que estão pendentes. 5. InterPET: Foi discutido como foi a              

realização do Interpet Outubro e sobre as pautas abordadas no evento. Também foi             

abordado sobre os próximos eventos e suas datas. 6. Artigos da ComInG: Foi discutido              

sobre os projetos que vão ser publicados na revista. A petiana Francielle irá publicar o               

projeto Curso de Geogebra na revista ComInG e os petianos Gustavo Fantinel, William e              

Marlon irão publicar sobre o Curso de Classroom. 7. G Suite da UFSM: Foi explicado a                

utilização do G Suite e os problemas de utilizá-lo para dar cursos para pessoas que não                

são do mesmo domínio. Foi mandado uma mensagem para o CPD para poder mudar esta               

configuração. 8. JAI: Foi discutido a apresentação dos trabalhos no evento. Nada mais             

havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Gabriel Di Domenico,             

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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