
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 

 

 

ATA Nº 31/2020 

 

Aos 11 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 Gustavo Fantinel discorreu            

sobre o andamento do seu projeto de pesquisa, sobre o andamento do aplicativo e sobre               

as reuniões que vem tendo. 3. Bolsas Homologadas. O tutor confirmou para o grupo a               

homologação das bolsas de novembro. 4. Relatório 2020. Foi definido que a reunião do              

dia 25/11 ficará reservada para tratar do relatório de 2020. 5. DCG em Inglês. O tutor                

informou ao grupo que levará a proposta de adesão da disciplina para o colegiado. 6.               

Descubra UFSM - 14 a 18 de dezembro. O tutor informou ao grupo sobre como               

funcionará o Descubra Virtual e que será publicado um edital para bolsistas. Nesse ano, o               

PET não terá participação direta, mas assumirá uma posição de suporte aos            

participantes. 7. UFSM por um dia. A petiana Francielle informou a estratégia de se              

deixar alunos disponíveis para tirar dúvidas durante a semana do evento. O petiano Luigi              

irá participar com ela. 8. Curso de Google Classroom - turma de outubro/2020. O              

curso foi finalizado e os certificados de alunos e tutores já foi emitido. 9. Cursos do                

PET-CC. O curso de Discord está em andamento e na primeira semana. O curso de               

Photoshop já teve suas vagas completas. O curso de Trello já está tendo suas aulas               

gravadas. O tutor deu algumas sugestões de como usar a plataforma. 10. Organização             

da ERBD. O tutor informou que evento ocorrerá em Setembro de 2021 mas que desde               

já o PET já se compromete a auxiliar na organização. 11. Manual da Marca. O petiano                 

Matheus Grisotti informou o progresso do manual da marca. Foi solicitado algumas            

especificações sobre os elementos do logo. 12. Agendas. O petiano Talles tentou entrar              

em contato com a empresa, mas não recebeu retorno. Ele irá rever a arte e tentar                

novamente. 13. Circulação (2019). O petiano Gustavo Felix informou que os           

certificados do evento do ano passado foram entregues. Ele foi informado que os             

certificados devem estar associados a um relatório para poderem ser validadas as horas.             

14. ENAPET. O período de inscrições foi encerrado. O tutor irá manter o grupo              

informado dos ocorridos no evento. Estando presentes os petianos Francielle          

Vasconcellos Pereira, Gabriel Di Domenico, Gustavo Arrua Fantinel, Gustavo Felix do           

Nascimento, Luigi Perotti Souza, Mariano Dornelles 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. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu,             

Gustavo Felix do Nascimento, 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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