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ATA Nº 54/2018 
 
Aos 7 dias do mês de Novembro do ano de 2018, 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. EMEI - Reunião 3.                

Custeio - Canecas 4. Certificados - CominG 5. Planejamento 2019 - Minicursos.            

Estando presentes os petianos Augusto Gai Dal'Asta, Deivis Costa Pereira, Denes Vargas            

Teixeira, Eduardo Mueller Nedel, Filipe Simões de Mendonça, Frederico Hansel dos           

Santos Gassen, Gabriel Tobias Fuhr, João Vitor Machado de Mello, José Victor Viriato,             

Lucas Micol Policarpo, Natan Luiz Paetzhold Berwaldt, Nikolas Machado Correa, Rodrigo           

Pincolini Amaral, Talles Siqueira Ceolin, e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata              
anterior: A ata anterior for revisada e aprovada pelo tutor e pelos petianos. 2. EMEI -                
Reunião: O petiano Gabriel Tobias Fuhr comentou sobre o agendamento de uma reunião             
com os responsáveis da EMEI terça-feira, dia 13/11/2018, às 16:30. O tutor também             
comentou sobre a disponibilização te mouses e teclado para assistenciar os petianos no dia              
da visita. Será discutida a instalação de uma distribuição do Linux educacional nas             
máquinas ou a manutenção das distribuições de Windows XP já instaladas com os docentes              
da instituição. 3. Custeio - Canecas: O tutor informou que as canecas pedidas através do               
custeio já estavam prontas, e que o mesmo iria buscá-las e trazê-las à sala de reunião                
segunda-feira. 4. Certificados - CominG: O tutor comentou sobre a manutenção e o envio              
dos certificados da CominG com os petianos. 5. Planejamento 2019 - Minicursos: Foram             
discutidos os minicursos que serão disponibilizados no próximo ano pelo PET-CC, assim            
como novos métodos de divulgação e a necessidade da realização de certos minicursos. O              
petiano Eduardo Mueller Nedel comentou sobre a alteração do horário dos minicursos para             
as 18:30 para tentar combater a alta taxa de ausência que persiste há alguns minicursos.               
Foi discutida, também, a possibilidade de realizar testes no próximo ano para decidir qual              
será o melhor horário a ser disponibilizado. Os petianos também comentaram sobre os             
resultados do minicursos realizados durante o ano de 2018. Nada mais havendo a constar,              
foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Augusto Gai Dal Asta, 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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