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Aos 11 dias do mês de Maio 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 2.              

Relatório PET-CC - Atividades durante pandemia 3. Reuniões PET-CC 4. Seleção           

de petianos 5. Tópicos de apoio 6. Circulação 7. SAINF 8. Conexão CC e TCC 9.                

Projetos de pesquisa. Estando presentes os petianos Deivis Costa Pereira, Gabriel Di            

Domenico, Gustavo Arrua Fantinel, Gustavo Felix do Nascimento, Henrique Becker Brum,           

Luigi Perotti Souza, Mariano Dorneles de Freitas, Marlon Leoner Da Silva Rodrigues,            

Matheus Zorzo Grisotti, René Gargano Ferrari, Talles Siqueira Ceolin, William Felipe de            

Almeida, e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata anterior: A ATA anterior foi feita pelo                
petiano Gustavo Fantinel. Foi solicitado ao petiano o envio da ata para a avaliação pelos               
outros petianos. 2. Relatório PET-CC - Atividades durante pandemia: O relatório foi            
finalizado e aguarda o envio ao MEC por parte do representante do PET. 3. Reuniões               

PET-CC: Foi decidido e concordado voltar com as reuniões semanais, uma obrigatória e             
uma facultativa. A reunião obrigatória será às quartas-feiras e a facultativa às            
segundas-feiras. 4. Seleção de petianos: Foi mantida o número de vagas do edital antigo              
com 1 bolsista e 2 não bolsistas. As datas foram alteradas e constam no novo edital. 5.                 
Tópicos de apoio: Foi debatido quais as principais disciplinas que geram dificuldade no             
semestre atual. Foi definido então que cada petiano deve escolher uma disciplina para             
abraçar e ajudar os alunos caso necessário. 6. Circulação: Foi definidos que os membros              
Gustavo Felix, Luigi Souza e William Felipe participarão do evento. 7. SAINF: Uma reunião               
ocorrerá na quarta feira para decidir os rumos da SAInf. 8. Conexão CC e TCC: Dadas                
algumas informações do NDE, está sendo discutida a possibilidade de transferir a reforma             
do 2021 para 2022. Além disso, foi levantada a questão da divisão da disciplina TCC em                
duas e os petianos discutiram maneiras de validar essa ideia. 9. Projetos de pesquisa:              
Foram constatados quais petianos ainda não estavam vinculados a nenhum projeto de            
pesquisa e mostrada as opções que tem nessa situação de pandemia. 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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