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ATA Nº 40/2019
Aos 2 dias do mês de Setembro 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. Projetos de
pesquisa atrasados 3. Bolsas homologadas 4. Custeio 5. Minicurso de
Linguagens Formais 6. ComInG 7. Banners da JAI 8. Certificados ComInG 9.
Resultados da avaliação docente pelo discente. Estando presentes os petianos
Augusto Gai Dal'Asta, Daniel Brenner Seitenfus, Deivis Costa Pereira, Gabriel Di
Domenico, Gustavo Arrua Fantinel, Gustavo Felix do Nascimento, Henrique Becker Brum,
Leonardo Aita de Oliveira Militz, Luigi Perotti Souza, Mariano Dorneles de Freitas, Marlon
Leoner Da Silva Rodrigues, Matheus Zorzo Grisotti, René Gargano Ferrari, Talles Siqueira
Ceolin, e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata anterior: Revisada pauta "#SouUFSM no

7 de Setembro", onde foi substituído o petiano Matheus Grisotti pelo Gabriel Di Domenico. O
restante da ata foi aprovada. 2. Projetos de pesquisa atrasados: O petiano Henrique Brum
comentou sobre seu projeto com o professor Sérgio Mergen, que estava atrasado devido ao
minicurso de clean code, sobre a correlação entre as postagens do Twitter com o valor da
criptomoeda Bitcoin. O petiano Luigi Souza comentou que não possui ainda um projeto de
pesquisa, contudo, já está a procura e conversando com alguns professores. 3. Bolsas
homologadas: O tutor Giovani Librelotto comentou sobre as bolsas autorizadas dos
petianos que haviam ingressado anteriormente, foi conversado também sobre os termos de
compromisso dos novos integrantes, onde o petiano Mariano Dorneles constatou que já
haviam sido entregues à PROGRAD. 4. Custeio: O tutor Giovani Librelotto falou sobre o
dinheiro do custeio que ainda está disponível. Foram dadas ideias para usufruir do custeio,
tais como as camisetas, que já foram anteriormente discutidas, adesivos, o calendário do
próximo ano, entre outros. 5. Minicurso de Linguagens Formais: A divulgação e a reserva
da sala ficarão a cargo dos petianos responsáveis pelo minicurso, René Gargano e Talles
Ceolin.Também foi discutido sobre os formulários de inscrição para os três minicursos
disponibilizados no mês de setembro (Linguagens Formais, C# e Unity). 6. ComInG: Foi
publicado o livro da quarta edição da revista, com seis capítulos. O tutor Giovani Librelotto
também incentivou a publicação de artigos na revista. 7. Banners da JAI: O tutor Giovani
Librelotto comentou sobre o custeio dos banners da JAI pelo CT. Foi relembrado que o
petiano que perder o prazo do custeio do CT e tiver de utilizar o dinheiro do PET para a
impressão, terá de arcar com metade dos custos do mesmo. 8. Certificados ComInG: O
petiano Gabriel Di Domenico comentou que os certificados que estavam sob sua
responsabilidade foram concluídos e sanou algumas dúvidas sobre o mesmo. 9.
Resultados da avaliação docente pelo discente: Percebeu-se que os resultados
apresentados na reunião do colegiado sobre a baixa participação dos discentes na
avaliação 2019/1 estavam equivocados, pois foram analisados os dados do semestre
anterior (2018/2), onde o curso obteve a penúltima colocação, não refletindo a divulgação
feita em cima da pauta. Após a revisão dos dados, verificou-se que o curso, na verdade,
ficou na segunda colocação do CT. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão
encerrada, tendo eu, Mariano Dorneles de Freitas, 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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