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Aos 7 dias do mês de Outubro do ano de 2019, 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. Projeto de
pesquisa 3. Conexão CC 4. Game Jam Santa Maria XI 5. Site PET Matemática 6.
Relatórios Bimestrais 7. Treinamento Trello - EsF 8. Mobiliza SulPET 9. Carta
Aberta DAInf 10. Banners JAI - HBinato 11. PET Agenda 12. Almox - Roteador
13. Circulação. Estando presentes os petianos Augusto Gai Dal'Asta, Daniel Brenner
Seitenfus, Deivis Costa Pereira, Gabriel Di Domenico, Gustavo Arrua Fantinel, Gustavo
Felix do Nascimento, Henrique Becker Brum, Leonardo Aita de Oliveira Militz, Luigi Perotti
Souza, Mariano Dorneles de Freitas, Marlon Leoner Da Silva Rodrigues, Matheus Zorzo
Grisotti, René Gargano Ferrari, Talles Siqueira Ceolin, e o tutor Giovani Rubert Librelotto.
1. Ata Anterior: Revisada e aprovada 2. Projeto de pesquisa: O petiano Augusto Gai
Dal'Asta comentou sobre o progresso e decisões a ser tomadas sobre seu projeto de
pesquisa: preditor de evasão com o machine learning. 3. Conexão CC: Foi levantado o
assunto da reforma em andamento do curso e foi sugerido levar para o conexão CC o
andamento das reformas que foram previamente solicitadas. 4. Game Jam Santa Maria XI:
Foi apresentado a Game Jam que irá acontecer em Santa Maria pelos petianos Augusto e
René, foi levantado a possibilidade do PET contribuir com a organização e divulgação do
evento. 5. Site PET Matemática: Foi conversado com os integrantes do PET matemática e
a conclusão foi de esperar a decisão deles sobre qual opção selecionada, seja um site junto
com o CPD ou um personalizado. 6. Relatórios Bimestrais: Foi relatado pontos sobre os
relatórios bimestrais do grupo, sendo algumas correções e mudanças que podem ocorrer
nos próximos. 7. Treinamento Trello - EsF: O estudante Nikolas Correa apresentou a
oportunidade de um minicurso de treinamento da ferramenta trello, o grupo aceitou a
proposta, sua data ficou à combinar e os petianos Gabriel Di Domenico, Daniel Brenner
Seitenfus e Deivis Costa Pereira se voluntariaram para ministrá-lo. 8. Mobiliza SulPET:
Continuando com os comentários da pauta sobre a carta aberta da DAInf foi questionado
quais ações podem ser tomadas para haver um impacto. 9. Carta Aberta DAInf: Foi
comentado sobre a carta escrita, foi concordado com vários itens inseridos porém ficou a
dúvida sobre qual ação prática pode ser feita em relação a isso. 10. Banners JAI - HBinato:
Foi pago 10 banners para a JAI no valor de 630 reais. 11. PET Agenda: Foi adquirido 15
cadernetas grandes e 15 canetas de metal classic com os recursos do custeio. 12. Almox -
Roteador: Foi avisado que um roteador do almoxarifado do PET sumiu e depois
questionado se teria possibilidade de reposição de um novo, a decisão foi de continuar
procurando e como última alternativa adquirir um novo. 13. Circulação: O petiano René
comentou sobre as decisões tomadas na reunião do projeto Circulação, foi levantado sobre
qual decisão tomar sobre a alimentação durante o evento, foi decidido de escolher entre o
RU se possível ou utilizar do serviço de delivery para entregar comida para os integrantes.
Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Gabriel Di
Domenico, 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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