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Aos 6 dias do mês de Maio 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. Homologação das bolsas
de maio 3. Relatório atualizado de reprovações 4. Game Jam 2019 5. UFSM por
um dia durante a semana da JAI 6. Oportunidade de projeto de pesquisa 7.
Projetos de pesquisa dos petianos 8. Relatórios bimestrais 9. EMEI Vila Jardim.
Estando presentes os petianos Augusto Gai Dal'Asta, Daniel Brenner Seitenfus, Daniel
dos Santos Pereira, Deivis Costa Pereira, Filipe Simões de Mendonça, Gabriel Di
Domenico, Gustavo Arrua Fantinel, Gustavo Félix do Nascimento, José Victor Viriato,
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 pelos membros do PET. 2. Homologação
das bolsas de maio: O tutor informou que as bolsas de maio foram homologadas para os
petianos bolsistas. Foi informado também que as bolsas de abril para os petianos que
entraram como bolsistas na seleção do primeiro semestre passaram pelo mesmo processo.
3. Relatório atualizado de reprovações: Os relatórios de reprovações foram atualizados
com os resultados das disciplinas ofertadas até o segundo semestre de 2018. O tutor e os
petianos revisaram o mesmo a fim de ver se nenhuma informação se encontrava incorreta.
Foi combinado que o próximo conexão CC será realizado dia 18 de junho para falar com os
discentes sobre os novos dados obtidos. 4. Game Jam 2019: Os petianos René Gargano
Ferrari e Augusto Gai Dal'Asta informaram sobre a programação que o professor Cássio,
responsável pela Game Jam, os informou. Foi dito que é necessário que os petianos
resolvam a questão do transporte até o Tecnoparque, patrocínio para o evento e alimento
para os participantes. O professor responsável também pediu que os organizadores da
SAInf tentem introduzir um minicurso de Unity durante a semana acadêmica. 5. UFSM por
um dia durante a semana da JAI: Os petianos Daniel dos Santos Pereira e Gabriel Di
Domenico foram informados que o UFSM por um dia poderá ocorrer durante a semana da
JAI, e questionaram o tutor sobre como os mesmos lidariam com as duas obrigações no
mesmo período de tempo. 6. Oportunidade de projeto de pesquisa: O petiano Deivis
Costa Pereira divulgou um projeto de pesquisa repassado por e-mail pelo professor de
Engenharia de Produção Márcio Mansilha. Ele está procurando um bolsista para otimizar
códigos que ele produziu para um outro projeto que ele participa. O aluno deverá saber
MatLab, C ou Python. 7. Projetos de pesquisa dos petianos: O tutor questionou os
petianos sobre se todos estavam envolvidos em algum projeto de pesquisa na universidade.
A resposta de todos foi afirmativa. 8. Relatórios bimestrais: O tutor comentou sobre a
entrega de relatórios do primeiro bimestre dos petianos, mostrando uma tabela a qual
continha a média por semana de horas gastas em função do PET no bimestre. Foram
pontuados os petianos que entregaram o relatório com atraso. 9. EMEI Vila Jardim: O
petiano Lucas Micol, visto que o artigo sobre o projeto na EMEI Vila Jardim foi concluído,
convidou petianos para participar de um minicurso que trate sobre o uso de Linux
Educacional. Os petianos Marlon Leoner da Silva, Daniel dos Santos Pereira e Gustavo
Arrua Fantinel auxiliarão na organização da aula. 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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