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ATA Nº 15/2018
Aos 23 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, em sessão
ordinária, com a seguinte ordem do dia: 1. Ata Anterior 2. Minicurso Clean Code 3.
Regimento dos Colaboradores 4. Reunião com o SINE 5. Seleção PET-CC
2018/01 6. Atividade de Profissões PETs-UFSM 7. Regimento Interno. Estando
presentes os petianos Caroline Chagas, Deivis Costa Pereira, Dênes Vargas Teixeira,
Diego Dariva Eltz, Eduardo Mueller Nedel, Filipe Simões de Mendonça, Gabriel Cardoso
dos Santos, José Victor Viriato, Lucas Micol Policarpo, Natan Luiz Paetzhold Berwaldt,
Nikolas Machado Correa, Pedro Melo Carvalho, Rafael Pavani Guimarães, e o tutor
Giovani Librelotto. 1. Ata Anterior: A numeração da Ata deve ser corrigida. 2. Minicurso

Clean Code: Teve problema de inscrição no site, mas o Nikolas fez a lista durante o
minicurso, tinha bastante conteúdo, mas ficaram limitados ao que eles viram nas aulas de
programação. Podia ser feito uma segunda versão do Clean code, logo após o início das
aulas de ED, talvez no final de agosto e fazendo essa proposta aos alunos, para medir o
público desse minicurso. 3. Regimento dos Colaboradores: Movido o tema para quarta 4.
Reunião com o SINE: Minicurso poderia durar 15 a 30 min, eles dariam o espaço e seria
dado em conjunto a outros minicursos ofertados por eles. Terá outra reunião em maio com o
SINDI/lojas para discutir os currículos mais usados, Ramiro vai entrar em contato com o
Deivis para definir data e avisar o Giovani Librelotto. Rafael Guimarães, Lucas Micol e Deivis
estão nessa tarefa para levar slides e realizar a tarefa no turno da manhã. 5. Seleção
PET-CC 2018/01: Problema com o email de seleções resolvido pelo Filipe Simões que
repassará a nova senha e acesso aos outros membros, Rafael Araújo solicitou a saída do
PET-CC, e o Giovani vai falar com ele, para depois poder alterar ou não o edital de seleção
com as devidas vagas. 6. Atividade de Profissões PETs-UFSM: O colégio deixou a data
flexível, o projeto de extensão será uma tarde e logo depois retorna, tendo como membros
dessa atividade o Deivis, Filipe e Eduardo. Precisa ser respondido na thread do email um
representante para responder o email do projeto. 7. Regimento Interno : Os petianos ficam
de olhar o regimento interno e ver as alterações feitas para discutir na próxima 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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