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Aos 3 dias do mês de Novembro 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.             

Revisada e Aprovada 2. Projeto de Pesquisa. O petiano Gabriel Di Domenico discorreu             

sobre o andamento do seu projeto de pesquisa, sobre a captação de dados de contas de                

luz em um sistema automatizado. 3. ENAPET. O evento ENAPET ocorrerá entre os dias              

20/11 até 13/12 e será virtual e gratuito. As inscrições podem ser feitas em              

https://www.even3.com.br/xxvenapet/ 4. Relatório 2020. A ideia é relatar as         

atividades do PET durante o ano de 2020, inclusive as atividades não planejadas e que               

foram realizadas. Devemos finalizá-lo antes do recesso de dezembro. 5. Tópicos de            

apoio. Todos os petianos devem estar listados em dois tópicos de apoio durante o ano               

de 2020. A programação dos tópicos de apoio deve estar preenchida nos cards do Trello               

(utilizar o card de POD como modelo, caso necessário). 6. Revista ComInG. O tutor              

falou sobre os artigos submetidos para a revista até então. Há 22 artigos já nas mãos                

dos revisores mas espera-se que esse número chegue perto de 30 com os artigos que               

faltam ser enviados. Essa edição conta com temas variados e o feedback foi excelente. O               

tutor também mencionou sobre os processos internos de avaliação e aprovação dos            

artigos. 7. Curso de Google Classroom. Tivemos 260 alunos inscritos, indicando que a             

demanda pelo curso está sendo suprida, cerca de 60 alunos receberão certificado.            

Espera-se que a emissão dos certificados dos alunos e tutores seja feita até o final da                

presente semana. 8. Cursos de extensão. Foram feitos checkpoints sobre o andamento            

da elaboração dos minicursos destinados ao público externo. As informações foram           

atualizadas nos cards correspondentes do Trello. Os cursos que já estiverem com tudo             

pronto devem elaborar uma "notícia" sobre o curso para ser publicado no site do PET-CC.               

9. Site para o Lar Vila Itagiba. O tutor informou aos petianos o andamento do projeto                

do Site para o Lar Vila Itagiba sendo feito pela petiana Francielle. Foram discutidas              

questões como a hospedagem do site e o nome do domínio. 10. Games como DCG. O                

tutor informou que o curso está estruturando novas disciplinas para serem ofertadas            

como DCGs para o curso de Ciência da Computação, sendo uma delas Games e              

Gamificação no Ensino de Línguas (LTE1239). Posteriormente, haverá uma consulta aos           

demais alunos sobre a possibilidade da oferta dessa disciplina em um próximo semestre.             

Estando presentes os petianos Francielle Vasconcellos Pereira, Gabriel Di Domenico,          

Gustavo Arrua Fantinel, Gustavo Felix do Nascimento, Luigi Perotti Souza, 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. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu,             

Gustavo Arrua Fantinel, 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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