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Aos 14 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. Palestra: CPD e
desenvolvimento IOS com Angular 3. Conexão CC 4. Doação de alimentos em
conjunto com o PET-SI 5. Seminário de projetos de pesquisa do PET-CC 6.
Estabilizadores novos 7. Organização da Sala 8. Escola EMEI 9. Faltas
Justificadas. Estando presentes os petianos Augusto Gai Dal'Asta, 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: Ata aprovada 2. Palestra: CPD e desenvolvimento IOS com Angular: CPD nos
procurou para realizar uma demonstração das ferramentas usadas por eles e apresentar o
native script Angular. Seria interessante uma abordagem similar a um minicurso, com a
parte demonstrativa e prática. Foi sugerido pelo representante do CPD em um dia e
mencionado que a equipe de desenvolvimento precisará de novos bolsistas no ano que
vem. A data deste workshop ainda não foi confirmada. 3. Conexão CC: Foi falado de todos
os gráficos de reprovações com os alunos e os prazos de ACGs que é muito curto e ainda
não tem uma plataforma digital para registrá-las. 4. Doação de alimentos em conjunto
com o PET-SI: O Gabriel Fuhr entrou em contato com o Yuri do PET-SI e ele queria fazer a
doação de alimentos em conjunto. Não foi definido a data ainda da doação e não foi definido
ainda o petiano que participará da atividade. O Gabriel Fuhr entrará em contato com o
PET-SI. 5. Seminário de projetos de pesquisa do PET-CC: Pauta adiada para a próxima
semana. 6. Estabilizadores novos: Precisaremos de novos estabilizadores porque o nosso
não está funcionando, a impressora e a TV não estão funcionando devido a necessidade de
um estabilizador. 7. Organização da Sala: Foi comentado que os petianos não estão
cuidando da sala do PET e ainda estão deixando alunos do curso que não tem acesso à
sala, fazer mal uso dela ou estar na sala quando não há petianos presentes. 8. Escola
EMEI: No próximo fim de semana ainda será feita o resto da instalação, foi feito o
levantamento dos periféricos que estão em falta no laboratório da escola. Poderia também
ter outra capacitação com os professores da escola no ano que vem, para reforçar como
deve ser usado o laboratório pelos professores. Quem participará dessa atividade no
próximo fim de semana serão os petianos Lucas, Eduardo, Gabriel Fuhr e Augusto 9. Faltas
Justificadas: Deivis não justificou a falta da reunião. Nada mais havendo a constar, foi a
presente sessão encerrada, tendo eu, Dênes Vargas Teixeira, 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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