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ATIVIDADES CONTRA EVASÃO Nº 001/2018 
 
Aos 25 dias do mês de Abril 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 com os             

alunos do primeiro semestre do Curso de Ciência da Computação, em reunião            

convocada, com a seguinte ordem do dia: 1. Reunião com os calouros: Estando             

presentes os petianos Caroline Chagas, Daniel Matheus Doebber, Deivis Costa Pereira,           

Dênes Vargas Teixeira, Diego Dariva Eltz, Eduardo Mueller Nedel, Filipe Simões de            

Mendonça, José Victor Viriato, Lucas Micol Policarpo, Natan Luiz Paetzhold Berwaldt,           

Nikolas Machado Correa, Paulo Stoll, Pedro Melo Carvalho, Rafael Pavani Guimarães, e o             

tutor Giovani Librelotto. 1. Reunião com os calouros: Foi feita uma reunião com os               
calouros do curso de Ciência da Computação no dia 24/04/2018 com o intuito de ver como                
está o andamento dos mesmos no curso e quais as dificuldades apresentadas em             
disciplinas, espaço físico, coordenação ou professores. De forma a amenizar eventuais           
problemas detectados, foi oferecido aos mesmos o apoio do PET-CC em dúvidas dos             
calouros para com o curso e auxílio em certas disciplinas. Também ficou combinado uma              
nova reunião no fim de Junho com os mesmos calouros, para apresentar o que será visto no                 
segundo semestre do curso e tirar eventuais dúvidas sobre a grade curricular, de forma a               
acompanhar o andamento dos calouros no curso. Nada mais havendo a constar, foi a              
presente sessão encerrada, tendo eu, Filipe Simões, 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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