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Aos 3 dias do mês de Abril 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. DCG de grafos 3.
Relatórios dos Projetos de Pesquisa de 2018 4. Artigo ComInG 5. Relatório do
Site Encorte 2018 6. Reposição do petiano participante da organização da SAInf
7. Parceria com a Meta 8. Custeio 9. Atividades contra evasão. 10. EMEI - Vila
Jardim. Estando presentes os petianos Daniel Brenner Seitenfus, Daniel dos Santos
Pereira, Deivis Costa Pereira, Filipe Simões de Mendonça, Gustavo Arrua Fantinel,
Gustavo Félix do Nascimento, Lucas Micol Policarpo, Marlon Leoner Da Silva Rodrigues,
Nikolas Machado Correa, René Gargano Ferrari, Talles Siqueira Ceolin, e o tutor Giovani
Rubert Librelotto. 1. Ata anterior: A ata anterior foi revisada e aprovada. 2. DCG de
grafos: Visto que o curso apresenta uma necessidade de uma disciplina que vise mais
aprofundadamente o conceito de grafos além de estrutura de dados, o tutor anunciou que o
colegiado deseja ofertar uma disciplina complementar de graduação mais focada nessa
área para os alunos do curso. 3. Relatórios dos Projetos de Pesquisa de 2018: Foram
revisados os relatórios do petiano Lucas Micol Policarpo e do ex-petiano Rodrigo Pincolini
Amaral. 4. Artigo ComInG: O tutor solicitou ao petiano Lucas Micol Policarpo e Rodrigo
Pincolini Amaral para que os mesmos enviassem seus relatórios a ele, a fim de convertê-los
para o formato SBC para que seja feita a publicação na revista ComInG. 5. Relatório do
Site Encorte 2018: O relatório sobre o desenvolvimento do site da Encorte foi revisado, e foi
discutida a data de fechamento do projeto do mesmo. O relatório e o fechamento das horas
de envolvimento dos petianos serão definidos uma vez que o projeto for dado por completo.
6. Reposição do petiano participante da organização da SAInf: O tutor e os petianos
conversaram sobre qual membro do PET-CC fará a reposição do ex-petiano Natan Luiz
Paetzhold no planejamento da Semana Acadêmica de Informática. Foi informado que a
SAInf ocorrerá do dia 10 até o dia 14 de junho. O tutor informou que os membros
participantes ganharão um certificado de participação em organização de evento. Os
petianos Augusto Gai Dal Asta e René Gargano Ferrari participarão da organização no lugar
do Natan. 7. Parceria com a Meta: Foram discutidas as datas e os conteúdos do minicurso
para preparação para a Hackathon com a Meta. O mesmo será ofertado nos dias
08/04/2019 e 09/04/2019 das 18:30 às 19:30 e nos dias 10/04/2019 e 11/04/2019 das 13:30
às 14:30. Os petianos Daniel dos Santos Pereira e Gustavo Félix do Nascimento serão
responsáveis pela organização do mesmo. 8. Custeio: O tutor solicitou que os petianos
fizessem uma lista com objetos que precisariam ser comprados no custeio de 2019, que já
foi liberado pelo SIGPET. 9. Atividades contra evasão.: Os petianos que estão no primeiro
semestre conversaram sobre as dificuldades apresentadas pelos seus colegas, e foram
discutidas ideias para que as evasões entre os calouros do curso. Foi comentado que os
calouros apresentam dificuldades principalmente na área de programação. 10. EMEI - Vila
Jardim: A responsável pela EMEI, Cleiva, aprovou o trabalho feito na instituição e
conversou com o petiano Lucas Micol Policarpo que ela gostaria de marcar com os
membros uma reunião para uma maior discussão sobre o projeto na escola. 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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