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Aos 14 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. Oficina CV 3.
InterPET 4. Projeto escola Santa Helena 5. Projetos de Extensão 6. Próximas
Reuniões 7. Custeio 8. Faltas justificadas. Estando presentes os petianos Deivis
Costa Pereira, Gabriel Di Domenico, Gustavo Arrua Fantinel, Gustavo Felix do
Nascimento, Henrique Becker Brum, Luigi Perotti Souza, e o tutor Giovani Rubert
Librelotto. 1. Ata anterior: Revisada e aprovada. 2. Oficina CV: Os petianos envolvidos na
Oficina tiveram uma reunião com o responsável pelo evento. O roteador que será usado foi
configurado corretamente e está pronto para ser utilizado. O petiano Gabriel Di Domenico
não poderá mais participar da oficina e será substituído pelo petiano Luigi. Haverá um
treinamento para os petianos responsáveis no dia 15/10 e o evento ocorrerá no dia 18/10. 3.
InterPET: O InterPET ocorrerá no dia 19/10 e todos os petianos presentes nesta reunião
comparecerão ao evento. 4. Projeto escola Santa Helena: Os petianos responsáveis pelo
projeto ainda não entraram em contato com a responsável pela escola para combinar o que
haverá no evento de capacitação do dia 22/10. O petiano Gabriel Di Domenico prefere que
sejam abordadas atividades de computação desplugada. O contato com a professora
responsável será feito após a reunião de hoje pelos petianos responsáveis. 5. Projetos de
Extensão: Os projetos de extensão serão muito importantes para todos os alunos de
Ciência da Computação a partir do ano que vem. Serão necessárias cerca de 300 horas de
extensão que serão incorporadas ao currículo. O tutor pediu para os petianos trazerem
ideias de projetos de extensão que poderão ser desenvolvidos ao longo do próximo ano.
Sugeriu, caso não surjam ideias novas de projetos de extensão, que fossem procurados
nomes de escolas de Santa Maria para que tenhamos projetos análogos ao já executado na
escola Vila Jardim. 6. Próximas Reuniões: Teremos reunião normal na quarta-feira (16/10).
Durante a semana da JAI, faremos uma reunião no dia 25 com horário e local a definir. 7.
Custeio: O tutor não conseguiu concluir a compra das agendas pelo motivo de o cartão não
ter passado na compra a débito. Pode ser que o custeio já tenha acabado mesmo que não
tenhamos utilizado todo o valor. O tutor fará uma nova tentativa de compra, dessa vez a
crédito. 8. Faltas justificadas: Os petianos Augusto, Daniel, Leonardo, Mariano, Marlon,
Matheus, René e Talles não compareceram à reunião devido às atividades do minicurso de
Android. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Gustavo
Arrua Fantinel, 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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