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ATA Nº 56/2018 
 
Aos 19 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 iOS,              

NativeScript e Angular 3. NDE - Cálculo B 4. DCG de Projetos de Extensão 5.               

EMEI 6. Conexão CC 7. Seminários 8. Guia do Aluno 9. Ata Colegiado 10. Faltas               

Justificadas. Estando presentes os petianos Augusto Gai Dal'Asta, Deivis Costa Pereira,           

Denes Vargas Teixeira, Eduardo Mueller Nedel, Gabriel Cardoso dos Santos, Gustavo           

Arrua Fantinel, José Victor Viriato, Natan Luiz Paetzhold Berwaldt, Nikolas Machado           

Correa, Rodrigo Pincolini Amaral, Talles Siqueira Ceolin, e o tutor Giovani Rubert            

Librelotto. 1. Ata Anterior: Foi revisada e aprovada. 2. Palestra iOS, NativeScript e              
Angular: Palestra confirmada para o dia 28/11, fica necessária a realização da reserva da              
sala(a cargo do petiano Nikolas Correa) e da divulgação da mesma, sendo necessário             
confirmação do palestrante e assunto a ser abordado. 3. NDE - Cálculo B: É necessária               
procurar e confirmar a não relevância do Cálculo B nas demais disciplinas do curso, visando               
a retirada da mesma da grade curricular do curso. 4. DCG de Projetos de Extensão:               
Visando suprir a necessidade futura da obrigatoriedade de 10% da carga horária do curso              
em atividades de extensão, o tutor comentou a possibilidade da criação de uma nova              
disciplina(piloto), voltada exclusivamente a atividades de extensão, onde seria prestado o           
apoio necessário para a realização desta. Esta exigência será implantada em 2020, mas             
ainda não possui muito esclarecimento por parte da reitoria. 5. EMEI: No dia 18/11/2018 os               
petianos Augusto Dal'Asta, Eduardo Nedel, Gabriel Fuhr, Talles Siqueira, realizaram a           
instalação do Linux Educacional em 5 computadores, estando 6 computadores prontos para            
uso. Será realizado ainda este ano um minicurso básico de utilização do sistema. 6.              
Conexão CC: Foi verificada a necessidade de mais uma edição do evento ainda este              
semestre, concluindo-se não haver necessidade. 7. Seminários: Deverá ser definida uma            
data futura para a realização deste, será necessário fazer um doodle(a cargo de Rodrigo              
Amaral). 8. Guia do Aluno: O petiano Denes Vargas concluiu o Guia do Aluno, inclusão dos                
departamentos dos professores do curso. 9. Ata Colegiado: O tutor trouxe para a reunião a               
ata do colegiado, apresentando as horas de ACG's requeridas até a presente reunião. 10.              
Faltas Justificadas: Os petianos Daniel Doebber, Filipe Simões, Gabriel Fuhr, João Vitor            
Machado e Frederico dos Santos estavam ministrando o minicurso de Android. O petiano             
Lucas Micol alegou mal estar, e não se fez presente na reunião. Nada mais havendo a                
constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Deivis Costa Pereira, 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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