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Aos 18 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. Tópico Importante
2. Ata anterior 3. Projeto de pesquisa do petiano 4. Tópicos de apoio 5. Bolsas -
120 dias 6. InterPET 7. Curso de Discord 8. Curso de Photoshop 9. Site para o
Lar Vila Itagiba 10. Solicitação para ACGs 2020. 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. Tópico Importante: o petiano Mariano fez a leitura de uma carta no início da
reunião fazendo um convite para o tutor ser patrono da turma dos formandos. 2. Ata
anterior: Revisada e aprovada. 3. Projeto de pesquisa do petiano: o petiano Gustavo
Felix enunciou o andamento de seu projeto de pesquisa, demonstrando o interesse em
trocar de projeto para área de mineração de dados a fim de assimilar com seus interesses
profissionais futuros. 4. Tópicos de apoio: foi feito um checkpoint para analisar o
andamento dos correntes tópicos de apoio a fim de numerar os tópicos que serão realizados
até este ano, passando por cada responsável e perguntando suas devidas ações. 5. Bolsas
- 120 dias: foi feito o comunicado referente ao email recebido pelo SIGPET anunciando a
normativa de recolher o dinheiro da bolsa até 120 dias após a entrada na conta benefício
caso contrário haverá devolução do dinheiro. 6. InterPET: foi anunciado a data do próximo
interPET do dia 21/11, quando irão os petianos Samuel, Talles William. 7. Curso de
Discord: checkpoint para enunciar o andamento do Curso de Discord, que consta mais de
cem alunos presentes, descrevendo também o andamento do curso e a frequência de envio
de módulos e atividades. 8. Curso de Photoshop: o petiano Thalles enunciou o andamento
do curso de Photoshop e os prazos para as atividades. 9. Site para o Lar Vila Itagiba: a
petiana Franciele enunciou o andamento da criação do site para o Lar Vila itagiba. 10.
Solicitação para ACGs 2020: foi marcado para a próxima reunião o início do relatório de
atividades 2020 juntamente com as solicitações de ACGs para o ano. Nada mais havendo a
constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Luigi Perotti Souza, 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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