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Aos 16 dias do mês de Dezembro 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. Atas Anteriores; 2.
Projeto de pesquisa do petiano; 3. Revisão dos relatórios de atividades; 4. Edital do
tutor do PET CC; 5. Deliberação sobre as atas e 6. Deliberação sobre os pedidos de
ACG. 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. Ata Anterior: A ata anterior ainda não
havia sido publicada e, por isso, teve sua revisão adiada para a próxima reunião. 2. Projeto
de pesquisa do petiano: Como a ata anterior ainda não havia sido publicada (e o
responsável por ela é quem apresenta na próxima reunião), optou-se por manter a
apresentação para junto com a revisão da ata. 3. Revisão dos relatórios de atividades: O
grupo revisou os relatórios das atividades e propôs pequenas alterações em alguns deles. O
responsável por cada relatório é quem deveria realizar estas alterações até a data de envio
dos mesmos. 4. Edital do tutor do PET CC: Somente o atual tutor, Giovani Rubert
Librelotto, se candidatou para o processo; a petiana Francielle Vasconcellos Pereira ficou
responsável por participar da entrevista do candidato a tutor na posição de integrante do
grupo; 5. Deliberação sobre as atas: O grupo deliberou sobre como disponibilizar as atas
para o público e foi decidido que será criado uma nova aba no Portal hospedado no Centro
de Processamento de Dados com um link onde o visitante pode encontrar todas as atas do
grupo. 6. Discussão sobre os pedidos de ACG: O grupo deliberou sobre como entregar as
solicitações de Atividades Complementares de Graduação referentes as atividades do ano
de 2020. Devido a alterações nas normas de entrega, o grupo não chegou a uma conclusão
e pediu que dois itens fossem alterados à pauta da próxima reunião do colegiado: a)
especificação de como os formandos devem realizar as entregas das ACGs e b) revisão das
normas de entrega para incluir uma categoria onde fosse possível aproveitar as horas na
categoria de Ensino. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo
eu, Maurício Vielmo Schmaedeck, 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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