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Aos 4 dias do mês de outubro 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.
Drive do PET-CC; 3. PET no mestrado; 4. Outros pontos; Estando presentes os
petianos Brenda Salenave Santana, Filipe Simões de Mendonça, Guilherme de Freitas
Gaiardo, Jhillian Bianchi, João Vitor Machado de Mello, Leonardo de Abreu Schmidt, Lucas
Saibt Real, Mateus Concicovski, Paulo Vinicius Mendonça Cardoso, Rômulo Marconato
Stringhini, Vinícius Fülber Garcia, presente o colaborador Flavio Paulus Franzin e o tutor
Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata Anterior: A anterior foi revisada e aprovada. 2. Drive
do PET-CC: O tutor Giovani relatou que criou outra pasta para o PET-CC no Drive, com
cópias dos documentos da pasta original. A nova pasta foi compartilhada com o Google
Groups do PET-CC, não sendo necessário o compartilhamento com cada um dos
petianos, visto que os mesmos já estão no grupo. Será verificado no que implica a
retirada de um email do Google Groups do grupo. O tutor ainda pediu uma atenção às
exclusões e movimentações dos arquivos da pasta. 3. PET no mestrado: O tutor
Giovani falou um sumário sobre a reunião do colegiado do PPGI, em que o tema foi
mudanças no edital de ingresso para a publicação. Não se sabe quem sugeriu a retirada
do PET no edital. Surgiu a discussão de que o mestrado não seja apenas pesquisa, uma
vez que a categoria IC vale 1 ponto e o grupo PET-CC realiza atividades de pesquisa,
ensino e extensão. A redução de 2 pontos para 1 ponto foi vista como uma melhor
sugestão, ao invés da extinção do PET do edital. Os petianos sentiram-se prejudicados
com a decisão sem aviso prévio, já que muitos dos alunos ingressam no PET pensando
na pontuação para o mestrado. Foi elaborado um processo (solicitação) a ser enviado ao
ppgi e decidiu-se o valor dos pontos a ser sugerido. O texto será finalizado e as
assinaturas dos petianos envolvidos serão recolhidas, para que o processo possa ser
enviado. 4. Outros pontos: Os demais pontos da pauta serão discutidos na próxima
reunião devido ao tempo. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão
encerrada, tendo eu, Paulo Vinicius Mendonça Cardoso, 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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