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Aos 5 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, 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.
Sigpet; 3. Interpet; 4. Presenças em INTERPETs; 5. Minicurso de gerência de
emails no INTERPET; 6. Minicurso LaTeX; 7. Artigo de Egressos para a ComInG;
8. Simulado POSCOMP; 9. Dúvidas sobre o Conexão CC; 10. UFSM por um dia;
Estando presentes os petianos Brenda Salenave Santana, Filipe Simões de Mendonça,
Jhillian Bianchi, João Vitor Machado de Mello, Leonardo de Abreu Schmidt, Lucas Saibt
Real, Luisa Perin Lucca, Mateus Concicovski, Paulo Vinicius Mendonça Cardoso, Rafael
Holzschuh de Araujo, Ricardo Silveira Rodrigues presente o colaborador Flavio Paulus
Franzin e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata Anterior: A ata anterior foi aprovada.
2. Sigpet: Os novos petianos já fizeram o cadastro no sistema. 3. Interpet: Há a
possibilidade de passagens aéreas para a mobilização nacional dos PETs. Não foi decidido
algo concreto sobre o próximo interpet, em razão do ArrastaPet e de haverem discussões
sobre o local de realização (centro ou campus). Se houver assembleia juntamente ao
interpet, fica difícil a realização do ArrastaPet. 4. Presenças em INTERPETs: Foi criada
uma planilha para controlar as presenças nos INTERPETs durante o ano. Cada petiano
deve preencher a planilha com um 'x' em quais participou. 5. Minicurso de gerência
de emails no INTERPET: Foi proposto que seja ministrado um minicurso de como
trabalhar com o Google Groups, para que os petianos elejam um responsável por grupo
que gerencie a lista de emails do PET-UFSM. 6. Minicurso LaTeX: O minicurso de LaTeX
foi concluído. A presença foi baixa, já que houveram 14 inscritos mas só quatro
participantes efetivos. Foi discutido a possibilidade de mandar email ou google forms,
para verificar o motivo das faltas. 7. Artigo de Egressos para a ComInG: O deadline
ficou para o início de outubro. A petiana Brenda deixou os artigos em uma pasta no drive
para melhor separação. 8. Simulado POSCOMP: As questões estão prontas e vão ser
mandadas para impressão na quinta-feira. 9. Dúvidas sobre o Conexão CC: Surgiu
uma dúvida por parte do tutor de saber porque professores que não dão aulas não foram
incluídos nas reclamações. Foi constatado que estes professores são um ou dois isolados,
que normalmente dão as aulas durante o semestre e que durante este estão faltando. A
grande maioria é de professores que seguem o cronograma e a ementa da disciplina. 10.
UFSM por um dia: A próxima reunião é quinta-feira, e o petiano Leonardo vai
participar. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu,
Jhillian Bianchi, membro do PET do Curso de 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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