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Aos 7 dias do mês de Agosto 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. Projeto de Pesquisa 3.
Seleção PET-CC 4. Projetos de Férias 5. Reunião PETs Brasil . Estando presentes
os petianos Augusto Gai Dal'Asta, Daniel Brenner Seitenfus, Deivis Costa Pereira, Filipe
Simões de Mendonça, Gabriel Di Domenico, Gustavo Arrua Fantinel, Gustavo Felix do
Nascimento, Henrique Becker Brum, Leonardo Aita de Oliveira Militz, Marlon Leoner Da
Silva Rodrigues, René Gargano Ferrari, Talles Siqueira Ceolin, e o tutor Giovani Rubert
Librelotto. 1. Ata anterior: A ata anterior foi revisada e aprovada. 2. Projeto de Pesquisa:

O petiano Daniel Brenner Seitenfus apresentou seu projeto de pesquisa: um verificador de
plágio de trabalhos enviados pelo moodle, com a avaliação do contexto da tarefa submetida
no moodle, não o conteúdo. O trabalho está na etapa de processamento de dados. Foi
constatado que a base de dados, fornecida pela UFSM, possui alguns erros devido a
retirada de informações, por esse motivo neste ano o petiano ficou estudando durante o ano
de 2019 os erros e como contornar os problemas na base de dados. 3. Seleção PET-CC: A
seleção será no dia 23 de agosto. O petiano Filipe irá convidar o professor Daniel Welfer
para compor a banca junto com o professor Célio Tróis, que aceitou o convite feito na
segunda-feira. O petiano Gustavo Felix realizou as alterações necessárias no edital e o
mesmo foi aprovado. 4. Projetos de Férias: Foi dada continuidade ao feedback das
atividades de férias. O minicurso de Clean Code não possui membros presentes. A
preparação do material do Descubra UFSM está sendo realizada. Foram separadas demos
e trabalhos de Computação Gráfica para exposição e agora serão buscados panfletos e os
banners do curso para expor no local. A ação na EMEI Vila Jardim teve contato com a
responsável para futuras atividades. Os petianos Marlon e René terão reunião sábado com
a mesma. O site do PET-CC começou com os petianos começando a realizar as atividades.
O petiano Deivis está tentando criar a organização do PET no Github. A parte da blacklist
também está feita e é preciso colocá-la no site com as correções devidas. 5. Reunião PETs
Brasil: A próxima reunião do encontro dos PETs Brasil será na sexta-feira, dia 9 de agosto,
as 13 horas, via hangouts. A reunião ainda não tem pauta definida.. 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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