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ATA Nº 20/2019
Aos 27 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. SigPET 3. Itens de
Escritório 4. Banners GameJam 5. InterPET 6. #SouUFSM 7. Orçamentos de
Vestuário 8. EMEI 9. Outra EMEI 10. Faltas Justificadas. Estando presentes os
petianos Daniel Brenner Seitenfus, Filipe Simões de Mendonça, Gustavo Félix do
Nascimento, Lucas Micol Policarpo, Marlon Leoner Da Silva Rodrigues, Nikolas Machado
Correa, Talles Siqueira Ceolin, e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata anterior: A ata

anterior foi revisada e aprovada. 2. SigPET: O tutor informou que fez a remoção do expetiano José para ligar o novo bolsista Augusto e o novo não-bolsista Leonardo. 3. Itens de
Escritório: O tutor Giovani fez a compra de canetas para quadro branco, apagador,
grampeador e grampo para o mesmo. O custeio de 2019 está disponível e pronto para uso.
4. Banners GameJam: Foi repassado um PDF para a divulgação da GameJam que será
realizada dia 15 de Junho de 2019. 5. InterPET: A única pauta do InterPET foi a do UFSM
por um dia. 6. #SouUFSM: O evento organizado pela reitoria será dia 29 de Junho, em um
sábado. Será organizada uma mateada para a integração da sociedade santa-mariense
com o que é feito na UFSM em questão de pesquisa e extensão. Os presentes decidiram
usar o projeto EMEI para a apresentação de um projeto do PET-CC que auxilie a
comunidade. 7. Orçamentos de Vestuário: O petiano Lucas irá fazer o orçamento para ver
o preço de camisetas e moletons. Outros orçamentos serão feitos para comparação. 8.
EMEI: Foi feita uma visita dia 24 de Maio para ensinar os professores do EMEI como
usarem o Linux Educacional, com os recursos existentes para o uso em aula. A próxima
reunião será para mostrar jogos e brincadeiras offlines para as crianças, em dia ainda a ser
marcado. O petiano Lucas pediu que vão mais membros para ajudar no dia. 9. Outra EMEI:
O tutor sugeriu que se encontre uma outra escola para fazer um projeto semelhante ao feito
na EMEI, seja em Camobi ou seja próximo de onde os membros moram. 10. Faltas
Justificadas: Os petianos Augusto, Daniel Pereira, Deivis, Gabriel, Gustavo Fantinel,
Leonardo e René estão presentes no minicurso de JavaScript e de HTML. Nada mais
havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo eu, Filipe Simões de Mendonça,
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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