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ATA Nº 23/2018
Aos 23 dias do mês de Maio 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. Relatórios 3. Pastas do Drive 4. Certificados do Trello 5.
Viagem ao SBSI 6. SAINF 7. UFSM por um dia 8. Seleções futuras para o PET 9. Sites de
consulta 10. Faltas Justificadas 11. Confraternização do PET . Estando presentes os petianos
Daniel Matheus Doebber, Deivis Costa Pereira, Diego Dariva Eltz, Eduardo Mueller Nedel, Filipe
Simões de Mendonça, Gabriel Cardoso dos Santos, Gabriel Tobias Fuhr, Gustavo Arrua Fantinel,
João Vitor Machado de Mello, José Victor Viriato, Lucas Micol Policarpo, Natan Luiz Paetzhold
Berwaldt, Nikolas Machado Correa, Rafael Pavani Guimarães, e o tutor Giovani Librelotto. 1. Ata

Anterior: Revisada e aprovada 2. Relatórios: O tutor analisou os relatórios dos minicursos
e esclareceu questões referentes aos mesmos: Referencial Teórico deve ser apresentado
textualmente na forma de ementa (síntese), não devendo ser confundido com bibliografia;
Metodologia deve ser apresentada de forma segmentada, apresentando o que foi visto em
cada dia dos minicursos; É necessário constar uma lista de participantes em futuros
relatórios; No caso do relatório referente à apresentação do curso aos calouros, esclarecer o
público-alvo da conversa; No relatório do Interpet deve ser anexada a ata do mesmo;
Relatórios incompletos podem gerar problemas na contagem de ACGs; 3. Pastas do Drive:
O tutor recomendou que mantenha-se a estrutura atual de pastas do Drive, que foi
recentemente revisada. 4. Certificados do Trello: O petiano Rafael Guimarães informou
que os certificados do minicurso de Trello estão prontos. 5. Viagem ao SBSI: O tutor
informou que o tutor do PET-SI já tem uma lista dos participantes do evento, não há novos
interessados no PET-CC. Na próxima reunião (segunda-feira) teremos uma lista completa
dos participantes. 6. SAINF: O tutor informou que há duas empresas interessadas no
patrocínio ouro e estão com algumas dúvidas, o petiano Diego Dariva vai esclarecer essas
questões diretamente com as empresas. 7. UFSM por um dia: A saída será sexta-feira, ao
meio-dia, no Planetário da UFSM. A volta está prevista para às 17h30. 8. Seleções futuras
para o PET: Foi discutida a questão de formar uma lista de suplentes com os participantes
da seleção que estivessem acima da média mínima estabelecida mas que estivessem
colocados abaixo dos selecionados. O formato seria uma entrevista simples com cada
suplente para verificar se ainda há interesse em participar do PET. Essa questão valerá para
o próximo edital de seleção. Não há um número limite de suplentes. 9. Sites de consulta:
Foi sugerida a inclusão de dois sites de consulta referentes às bolsas no manual do petiano:
FNDE Pagamentos e FNDE Bolsas. 10. Faltas Justificadas: Os petianos Dênes Vargas e
Pedro Carvalho não compareceram à reunião devido ao Minicurso de Allegro 11.
Confraternização do PET: A data da confraternização foi alterada para o dia 09/06. Nada
mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Gustavo Arrua Fantinel,
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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