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1. INTRODUÇÃO

Programa de Educação Tutorial – PET se constitui em grupos organizados a partir de
cursos de graduação das instituições de ensino superior do país – IES, orientados pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

O Programa de Educação Tutorial foi criado em 1979 e esteve, durante 20 (vinte) anos,
sob o acompanhamento e avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES, passando a ser vinculado à Secretaria de Educação Superior – SESu/MEC em 2000.

No Brasil, o Programa de Educação Tutorial se estabelece como elemento-chave na
consolidação do ambiente colaborativo da cultura escolar, no qual seu efeito multiplicador extrapola a
escola, alcançando o contexto socioambiental. O valor agregado dos grupos PETs propicia abordagens
alternativas na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

O programa busca propiciar aos estudantes, sob a orientação de um professor-tutor,
condições para a realização de atividades extracurriculares que complementem a sua formação acadêmica,
procurando atender mais plenamente às necessidades do próprio curso de graduação e/ou ampliar e
aprofundar os objetivos e os conteúdos programáticos que integram sua grade curricular, integrando
ensino, pesquisa e extensão.

Ao longo deste período, a UFPel contou com a participação de centenas de petianos e
dezenas de tutores, nos mais diversos cursos de graduação da UFPel. Atualmente o interlocutor do
Programa é o Chefe do Núcleo de Programas da CPP/PRG, Christian Ferreira Mackedanz.

 

2. O AMPARO LEGAL

                 O Programa de Educação Tutorial está regulamentado pela:

                 a) Lei 11.180, de 23 de setembro de 2005;

                 b) Portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010; e

               c) Portaria MEC nº 343, de 24 de abril de 2013, que alterou a Portaria MEC nº 976/2010.

 

3. GRUPOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO TUTORIAL DA UFPEL

         

 3.1  Grupo PET-Física

3.1.1.Tutor: Fernando Jaques Ruiz Simões Junior, selecionado via edital PRG/CPP
005/2016, por banca examinadora instituída pela Portaria UFPel nº 0905/2016.

 

3.1.2.  Breve histórico das atividades do grupo: O Grupo PET-FÍSICA foi fundado agosto
de 1994, durante o processo de expansão do Programa Especial de Treinamento (PET), à época, que após
2004 passou a utilizar o acrônimo PET para o termo Programa de Educação Tutorial. O Grupo PET-
Física foi criado junto ao Departamento de Física do Instituto de Física e Matemática da UFPel, sob a
tutoria do Prof. Ennio Sallaberry Gonçalves. Na sequência foram tutores do Grupo os professores Prof.
Francisco Fonseca, Prof. Álvaro Leonardi Ayala Filho. Atualmente o grupo está sob a tutoria do Prof.
Fernando Simões Jr. que ingressou no Grupo em agosto de 2016. O Grupo PET-FÍSICA está inserido
nos projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física do IFM, como parte das
atividades complementares e de formação disponíveis nos PPCs dos respectivos cursos. Em 2019, dos
alunos da região de Pelotas que ingressaram no programa de Pós-Graduação em Física da UFPel, todos
foram egressos do PET-Física, confirmando a importância do Grupo na formação dos discentes dos
cursos de Lic. e Bach. em Física, bem como a atuação do Grupo junto aos alunos dos Cursos de Física da
UFPel.

O Grupo PET  Física tem a capacidade de comportar até 12 (doze) petianos bolsistas e 6
(seis) estudantes voluntários. Em 2016 o Grupo PET Física contou com a participação de 12 petianos
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bolsistas, todos selecionados por meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos acadêmicos dos
Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física. Vale salientar que já passaram pelo programa
aproximadamente 189 diferentes acadêmicos, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de
diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2016, dentre as atividades desenvolvidas plenamente, estão algumas atividades
que foram propostas pelo novo tutor durante o processo de seleção e que foram realizadas após agosto de
2016. A atividade Semana Acadêmica teve como finalidade proporcionar aos estudantes vinculados ao
Departamento de Física, do curso de Licenciatura, Bacharelado e do programa de Pós-Graduação um
conhecimento abrangente sobre diferentes ramos que a Física contempla, seja na área do ensino e/ou da
pesquisa. Oportunizando aos presentes o contato e a troca de experiência com profissionais de diferentes
instituições e áreas. A atividade Minicurso- Escrita Científica buscou o aprimoramento de conhecimentos
e habilidades de expressão escrita e oral, direcionada principalmente para a redação de artigos científicos,
dissertação e tese de doutorado utilizando-se do software \"Latex\". A atividade Projeto Pré Vestibular
Desafio tem como meta principal possibilitar o acesso de segmentos sociais menos favorecidos
economicamente a uma cultura científica e, como consequência, promover a aprovação do público-alvo
em vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio. Projeto objetiva também que os estudantes da
graduação e pós-graduação da UFPel ampliem e diversifiquem seus processos de desenvolvimento
pessoal e profissional. A atividade Oficinas de Física proporcionou uma atividade diferenciada para
estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e auxiliar na construção dos conceitos científicos
abordados nos experimentos. Como projeto de ensino esta atividade propiciará um contado dos
graduandos com a escola desde o início da graduação, levando em consideração que as cadeiras
pedagógicas estão apenas no final do currículo, tornando distante a relação dos futuros professores com os
alunos de Ensino Médio. Junto com essa atividade o grupo realiza um trabalho de pesquisa embasado na
Teoria Histórico Cultural, onde procuramos verificar o alcance da prática experimental como ferramenta
para construção dos conceitos científicos. A atividade Semana de Prévias objetivou melhor preparar os
alunos que irão apresentar trabalhos, oportunizando um momento de ensaios e treinamento para que os
estudantes possam se preparar para suas apresentações em eventos e disciplinas, como também um
ambiente de discussão entre o público e o palestrante. A atividade Calourada da Física acolheu os
estudantes ingressantes nos cursos de Licenciatura e bacharelado em Física da UFPel através da
apresentação do curso, das modalidades de atividade no âmbito da graduação que os estudantes podem
desenvolver e dos grupos de pesquisa existentes no departamento de Física da UFPel. A atividade Visita
Técnica Museu de Ciência e Tecnologia da PUC RS buscou instigar nos calouros e veteranos dos cursos
de Licenciatura e Bacharelado em Física da UFPel o interesse por ciência e a curiosidade em relação aos
fenômenos físicos. A atividade pretende também estimular a interação entre os calouros e veteranos, pois
os veteranos irão acompanhar os novatos e explicar alguns dos conceitos científicos ilustrados nos
experimentos e demonstrações. Além disso, pretendemos divulgar também o Museu de Ciência e
Tecnologia (MCT) como espaço de trabalho e opção profissional dos Licenciados em Física. A Visita
Técnica Curso de Física Médica da FURG apresentou aos graduandos dos cursos de Licenciatura e
Bacharelado em Física da UFPel a área de pesquisa e opção atuação profissional representada pela Física
Médica. Apresentar também aspectos técnicos e do dia a dia de profissionais e pesquisadores da área.

As atividades não desenvolvidas estavam relacionadas ao trabalho de pesquisa do antigo
tutor do PET e professores que assumiram o compromisso em colaborar com o Grupo, entretanto, devido
a motivos que envolveram a dinâmica de trabalho, as atividades de pesquisa acabaram não ocorrendo. A
visita na escola do SESI não foi desenvolvida pois não foi possível encontrar um calendário comum para
o Grupo e a Escola. O minicurso de história da matemática ficou impossibilitado devido à greve das IES.
Juntamente, o atraso no custeio impossibilitou a realização das atividades que foram planejadas.

As atividades que foram avaliadas como concluídas parcialmente, consistem em atividades
que, segundo nossa avaliação, não foram plenamente concluídas conforme planejadas. Alguns fatores
foram determinantes na não conclusão plena das atividades, dentre eles destacamos alguns problemas de
cunho pessoal dos professores colaboradores do projeto, tais atividades foram: minicurso da história da
gravidade, Pesquisa e teoria da gravitação newtoniana: desenvolvimento e precedentes. A greve das IES
inviabilizou a aplicação de algumas atividades programadas para ocorrerem ao final do segundo semestre
de 2016 como foi o caso das atividades: organização de evento de divulgação científica - Física na Rua e
minicurso de astronomia. Especificamente, com relação a atividade Meninas na Física, o grupo de
meninas do PET estudou artigos que discutem questões de gênero na ciência. Consideramos que esta
atividade não está totalmente concluída, uma vez que a etapa de intervenções nas escolas não foi
realizada.

 

           

3.2 Grupo PET Odontologia

            3.2.1 Tutor: Josué Martos selecionado via edital PRG 01/2011, por banca
examinadora instituída pela Portaria UFPel nº 1472/2011. Ata de Recondução: nº 03/2015 CLAAPET
UFPel.

 

3.2.2.  Breve histórico das atividades do grupo: O PET Odontologia da UFPel foi
implantado oficialmente em março do ano de 1992. Em sua trajetória na Faculdade de Odontologia da
UFPel, o grupo teve como idealizadora a Profa. Tânia Maria Pereira Isolan do Departamento de Cirurgia
e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, primeira tutora do grupo. Na época da criação do Programa em
1979 pela CAPES através do seu diretor-geral, Cláudio de Moura e Castro, baseado em uma bem
sucedida experiência do professor Yvon Leite de Magalhães Pinto, da UFMG com o nome Programa
Especial de Treinamento (PET), oferecia aos bolsistas uma formação acadêmica no seu mais alto grau de
excelência com intuito de prepará-los e incentivá-los a ingressarem em programas de pós-graduação e na
formação de futuros docentes universitários. Neste aspecto as atividades acadêmicas no período de
implementação do grupo PET Odontologia estavam concentradas principalmente em estudos e
aprendizagem de informática, aprendizado e aperfeiçoamento da língua inglesa, discussão e apresentações
de artigos científicos, organização e execução de campanhas educativas e de orientação à comunidade
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além da participação e apresentações de trabalhos científicos.

Em junho de 1996, a Profa. Ana Regina Romano do Departamento de Odontologia Social
e Preventiva assumiu como tutora e houve neste período um longo processo de aperfeiçoamento,
ampliação e consolidação do Programa, além da reafirmação e fortalecimento de diversas atividades
acadêmicas intra e extra-muros do grupo PET Odontologia. Em março de 2004 assumiu a tutoria do
grupo a Profa. Ana Paula Neutzling Gomes, docente do Departamento de Semiologia e Clínica. Neste
mesmo ano, e agora ancorado pela SESU/MEC, mais especificamente no Departamento de Modernização
e Programas da Educação Superior – DEPEM , a definição da sigla PET foi alterada de Programa
Especial de Treinamento para Programa de Educação Tutorial. O ano de 2005 foi marcado pela
reestruturação do Programa compreendendo as fases de "institucionalização e de "consolidação". 

Ingressa no ano de 2007 como tutora a Profa. Dione Torriani do Departamento de
Odontologia Social e Preventiva, permanecendo neste posto até o final de 2011. A partir de 2012 o Prof.
Josué Martos do Departamento de Semiologia e Clínica assume efetivamente como tutor permanecendo a
frente do grupo PET Odontologia até os dias atuais, juntamente com 12 bolsistas. Ao longo dos 28 anos
de histo ́ria, o grupo PET-Odontologia UFPel fez parte da formação acadêmica e pessoal de quase uma
centena de jovens (83) desta instituição.

O grupo PET Odontologia da UFPel conta apenas com a participação de 12 (doze)
petianos bolsistas, todos selecionados por meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos acadêmicos
do Curso de Odontologia. Vale salientar que já passaram pelo programa 83 (oitenta e três) diferentes
acadêmicos bolsistas, responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2016 a maior parte das atividades planejadas foram plenamente desenvolvidas
pelo grupo. A atividade de pesquisa interinstitucional intitulada "Efeito de agentes clareadores na
despigmentação de resinas compostas diretas" foi extremamente positiva e promissora. A bolsista
executou com precisão e dedicação todos os itens descritos no cronograma da pesquisa e os resultados
parciais foram relevantes e apresentados à comunidade científica da área. A atividade denominada TED
(Tecnologia, Entretenimento e Design) também obteve uma avaliação excelente pelos doze membros do
grupo que participaram deste módulo planejado. A cada palestra, uma planilha individual com parâmetros
de avaliação era distribuída para cada petiano onde opinaram e descreveram os pontos fortes e fracos de
cada apresentador. A atividade Banco de Dentes Humanos (BDH) plenamente desenvolvida pode ser
considerada um dos pilares do grupo PET onde grande esforço é demandado pelos petianos para que a
escola possua, mantenha e gerencie um Banco de Dentes na FOP-UFPel. Os indicadores desta avaliação
estão presentes em todas as disciplinas pré-clínicas que necessitaram mais de uma centena de dentes
humanos extraídos para suas atividades e que foram devidamente contemplados com o trabalho deste
projeto. Trabalhos em jornadas científicas e "hands on" também foram contemplados com dentes
humanos assim como projetos que viabilizassem o seu uso para o ensino da Odontologia. A participação
em congressos e jornadas relatando a atuação do grupo PET neste projeto que beneficia e auxilia a
Instituição no que tange ao Ensino, também foi de grande destaque em 2016 e por vezes agraciado com
alguma premiação acadêmica. Outras atividades realizadas no período em distintos Projetos de Pesquisa
ou Extensão cadastrados na UFPel, no âmbito individual ou coletivo do PET foram: Programa Crescendo
com um Sorriso NADOC; Odontologia estética; Projeto Reabilitare; Pró-sorriso; Ciclos de Atividades
para Formação e Educação em Ortodontia; CETAT - Centro de Estudo, Tratamento e Acompanhamento
de Traumatismos em dentes Permanentes; Estudo dos Fatores Físicos e Biológicos Associados à Fratura
de Braquetes Ortodônticos Estéticos; Cirurgia periodontal para o recobrimento radicular; Tratamento da
doença periodontal experimental através da irrigação subgenvival com solução de infusão de tansagem -
Estudo histomorfométrico em ratos; Efeito do uso de filmes como barreiras de proteção da sonda de
fotopolimerizadores; Tratamento da doença periodontal modificada por nicotina experimental através da
irrigação gengival com hidrocloreto de tetraciclina; Hands On do PET; Problem Based Learning (PBL);
Futuro Profissional; Momento Científico e Guardiões do Sorriso. 

Duas atividades não foram desenvolvidas a saber: Oficina de Anestesiologia e Curso de
Anestesiologia. Estas atividades planejadas pelo grupo PET Odontologia são consideradas de grande
importância acadêmica para a melhoria de todo o curso de Graduação infelizmente foram afetadas pelo
processo de greve das Universidades Públicas Federais. Como alternativa, já que o semestre atingido
estará retornando no ano de 2017, consideraremos as suas execuções para todas as turmas alvo no ano de
2017.

Uma atividade parcialmente desenvolvida neste item refere-se ao ENAPET 2016, que foi
realizada na cidade de Rio Branco (AC), onde todos, ou uma grande maioria dos petianos deveriam
participar, como bem descrito no planejamento anual 2016. Como não foi possível a totalidade do grupo
fazer-se presente no evento, por falta de recursos financeiros e pelo custo envolvido na operação,
estivemos representados por aqueles grupos que conseguiram participar ativamente no evento. No âmbito
geral desta avaliação as atividades planejadas e que foram parcialmente desenvolvidas, como é o caso do
ENAPET 2016, acabaram sendo minimizadas por ações imediatas da Reitoria desta Universidade que
propiciou o financiamento e o envio de alguns bolsistas do grupo PET/UFPel para este importante evento.

Assim, a avaliação final realizada pelo grupo resumiu-se no bom andamento de
praticamente todas as atividades programadas no ano de 2016 (exceptuando-se 3 atividades), averiguadas
nos resultados esperados de cada uma das atividades propostas no planejamento anual, coletivas ou
individuais.

3.3 Grupo PET Agronomia

            3.3.1 Tutora: Danielle Ribeiro de Barros, selecionado via edital PRG/CPP
009/2016, ATA de seleção: nº.11/2016.

3.3.2.  Breve histórico das atividades do grupo: O grupo PET Agronomia começou suas
atividades em 01 de abril de 1992 e até o momento foi conduzido por 5 tutores. O Grupo tem a
capacidade de comportar até 12 (doze) petianos bolsistas e 6 (seis) petianos voluntários. No ano de 2016,
contou com a participação de 12 (doze) petianos bolsistas, todos selecionados por meio de edital de
seleção específico, aberto a todos os acadêmicos do curso de Agronomia da Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel. Vale salientar que já passaram pelo programa mais de 100 diferentes acadêmicos, entre
bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.
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A maior parte das atividades previstas no planejamento do grupo PET Agronomia para o
ano de 2016 foram realizadas em sua plenitude. Estas envolveram ensino, pesquisa e extensão de forma
isolada ou conjunta e também projetos interdisciplinares. A execução das atividades possibilitou aos
participantes, membros do PET ou não, o desenvolvimento de suas capacidades de elaboração e execução
de projetos, inter-relação pessoal, de organização e avaliação de eventos bem como o enriquecimento dos
conhecimentos técnicos. Ao longo do ano foi necessário fazer alguns ajustes e modificações em
determinadas atividades uma vez que, algumas delas, dependiam de fatores os quais não estão sob nosso
controle, como o tempo e a disponibilidade de transporte. Neste ano houve ingresso de diversos novos
membros no grupo e a integração dos mesmos ao ritmo de trabalho foi muito importante para manter a
coesão e produtividade do grupo. Neste ano observamos um aumento no número de participantes nos
eventos do grupo, o qual atribuímos ao maior empenho na parte de divulgações e melhor envolvimento
dos petianos com a comunidade acadêmica. Durante este ano o grupo buscou maior integração com os
diferentes setores da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM) e também com outros grupos PET
da UFPel. Apesar de mudança na tutoria, os acadêmicos petianos continuaram a ser incentivados a terem
mais iniciativa e autoconfiança, fomentando a tutoria horizontal. Os resultados verificados durante ano, no
que se refere ao crescimento e aproveitamento dos estudantes, foram satisfatórios embora tenha sido
observada a queda de rendimento em casos específicos. Nestes casos houve um acompanhamento maior
procurando identificar as causas da queda de rendimento dos alunos. Isto teve um resultado positivo sobre
o mesmo. As seleções de novos membros realizadas neste ano mostraram uma maior procura pelo PET
comparando com as seleções passadas. Em avaliação percebemos que muitas das atividades realizadas
pelo grupo não chegavam ao conhecimento da comunidade, dessa forma, trabalhamos com o intuído de
sanar esta deficiência e obtivemos resultados positivos, bem como a maior procura pelo grupo. Algumas
atividades de caráter de extensão e pesquisa serão mantidas para o ano de 2017.

No planejamento para o ano de 2016, as seguintes atividades não foram realizadas. No
Curso de Oratória não conseguimos profissionais capacitados somando-se a isso a falta de verbas. No
caso do Workshop de Cultivos Agrícolas (milho), o evento foi cancelado por causa da Greve dos
servidores públicos, que aconteceu na época em que o mesmo estava programado, sendo remarcado para
o próximo ano. A atividade Melhoramento Paisagístico e Educação Ambiental na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Prof. Margarida Gastal, não ocorreu porque a escola não possuía funcionários que
pudessem nos dar suporte para intermediar tais ações. Por fim o Simpósio - Semana das Grandes Culturas
que por serem culturas de fora do Rio Grande do Sul, a indisponibilidade de verba, não nos possibilitou
trazer palestrantes de outras regiões que pudessem nos auxiliar. Por comum acordo do grupo ficou
resolvido pela não realização das atividades. Dentre as atividades previstas no planejamento do grupo
PET Agronomia para o ano de 2016 três delas não foram totalmente concluídas. Este fato é devido à
característica de continuidade de tais atividades ao longo do tempo, as quais serão realizadas ao longo de
um período maior do que um ano acadêmico. As três atividades são prioritariamente de caráter de
extensão e/ou pesquisa. A proposição das mesmas já previa inicialmente um caráter mais perene,
permitindo que os projetos pudessem possibilitar a obtenção de resultados mais concretos uma vez que
envolve a comunidade externa à universidade. Soma-se a isto a característica do envolvimento de áreas de
produção de plantas que estão relacionadas às estações do ano e condições climáticas locais e culturais da
região. As hortas comunitárias/escolares estão sendo implantadas em algumas escolas do município de
Pelotas e, o ritmo do andamento da atividade está intimamente ligado a disponibilidade de tempo físico
das comunidades participantes bem como da obtenção dos materiais necessários para a realização dos
trabalhos. As outras duas atividades, estudo de comercialização de flores de corte da agricultura familiar e
estudo da multiplicação de plantas medicinais - produção de mudas empregando os métodos sexuado e
assexuado de propagação de plantas em diferentes substratos hortícolas, de extensão/pesquisa e pesquisa,
respectivamente, também são de caráter perene. A primeira envolve produtores rurais e o público
consumidor e, para a obtenção de dados e possibilidade de contribuir positivamente com os participantes a
mesma deve ser desenvolvida por um período maior que um ano e, provavelmente, deverá ter uma
duração de três anos. A segunda atividade depende de características morfológicas e fisiológicas das
plantas em estudo bem como da época do ano e condições climáticas. Além disto, os experimentos devem
ser repetidos em mais de um ano para a validação dos resultados obtidos. No que tange a participação dos
acadêmicos, sejam eles petianos ou não, até o momento foi possível verificar ganhos relacionados a
agregação de conhecimentos técnicos bem como de elaboração de projetos de pesquisa e condução de
experimentos científicos. A interação com a comunidade externa, especialmente produtores rurais,
possibilita a troca de experiências e saberes, fortalecendo a formação profissional e pessoal dos
participantes do projeto.

Desta forma, podemos concluir que o desenvolvimento dos projetos, bem como sua
continuidade, são de grande importância para o grupo.

 

3.4 Grupo PET Engenharia Hídrica

            3.4.1 Tutor: Mauricio Dai Prá, professor vinculado ao Curso de Engenharia
Hídrica, Ata de Recondução: nº 11/2016 CLAAPET UFPel.

3.4.2.  Breve histórico das atividades do grupo: O grupo PET Engenharia Hídrica foi
instituído no ano de 2009, logo após a criação do curso de Engenharia Hídrica. Tem por objetivo, por
meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, no seu campo de investigação científica e técnica
proporcionar aos discentes condições para a realização de atividades extracurriculares, que complementem
a sua formação acadêmica. Além de uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a
absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e
resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais,
com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade.

O Grupo PET Engenharia Hídrica tem a capacidade de comportar até 12 (doze) petianos
bolsistas e 6 (seis) estudantes voluntários. O Grupo PET – Hídrica conta com a participação de 12
petianos bolsistas, todos selecionados por meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos acadêmicos
do curso de Engenharia Hídrica.

Vale salientar que já passaram pelo programa 37 (trinta e sete) diferentes acadêmicos, entre
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bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

Quanto ao planejamento apresentado em 2016, 12 atividades foram desenvolvidas
plenamente, sendo atingidos os objetivos esperados e os resultados foram, em sua maioria, alcançados.
Isso contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento do curso de graduação de engenharia hídrica da
UFPel a partir das ações complementares ao ensino, pesquisa e extensão já desenvolvidos pela
comunidade acadêmica da Eng. Hídrica. Além disso, ao longo do ano de 2016 foram executadas outras
duas atividades não previstas, todas elas desenvolvidas plenamente.

Destaca-se a participação na feira de profissões, que teve excelente aceitação,
especialmente enquanto ação que divulga a profissão do engenheiro hídrico, por se tratar de uma carreira
nova e não convencional frente às engenharias mais tradicionais. O evento Mulheres na Engenharia foi,
possivelmente, o evento de maior sucesso e que produziu as melhores reflexões tanto para os membros do
grupo como para a comunidade universitária em geral. Trata-se de uma atividade não prevista
originalmente na época de elaboração do planejamento. Ressalta-se, ainda, que no ano de 2016 todos os
alunos do grupo PET apresentaram trabalhos na semana integrada de ensino, pesquisa e extensão da
UFPel, apresentando trabalhos coletivos e/ou de pesquisa individual, contando com a colaboração do
corpo docente da Engenharia Hídrica. Registra-se, ainda a participação do PET Eng. Hídrica em
comissões de seleção de novos petianos de outros grupos PET UFPel, a participação ativa do grupo no
CLAA (onde o PET Hídrica tem um representante), participação na Executiva do PET UFPel.

Quatro atividades não foram executadas. Algumas das ações foram inviabilizadas pelas
questões de greve que afetaram a UFPel e a interrupção do calendário acadêmico por parte da
administração central da instituição, bem como a partir de greve das escolas públicas estaduais. Trata-se,
especialmente das atividades: Hídrica de Portas Abertas e Olimpíadas da Água. A atividade Adesivos no
Ônibus não foi possível realizar tendo em vista restrições do uso do espaço por parte das empresas de
transporte coletivo de Pelotas. O English Day não foi realizado, tendo em vista que não foi possível
contratar colaborador habilitado ao acompanhamento das ações desta atividade, especialmente pela falta
de parte do custeio, que seria utilizado para este fim.

Apenas 3 atividades tiveram desenvolvimento parcialmente desenvolvido. A Olimpíada
Municipal da Água teve seu planejamento conduzido conforme previsto e algumas escolas contatadas,
contudo não foi possível concluir o projeto em sua primeira edição, ficando a sua realização para o ano de
2017. O projeto de pesquisa (Canal do Pepino) teve sua etapa de Revisão Bibliográfica ampliada no
intuito de melhor delinear as ações de pesquisa a serem conduzidas. A participação em eventos nacionais
do PET foi totalmente inviabilizada, tendo em vista a não disponibilização do custeio em tempo hábil,
aliado ao fato de que o ENAPET ocorreu no estado do Acre, o que significa excessivos gastos com
transporte e deslocamento. Os cursos de capacitação foram desenvolvidos apenas no primeiro semestre,
tendo em vista as questões de greve que afetaram a UFPel e a interrupção do calendário acadêmico por
parte da administração central da instituição.

 

3.5 Grupo PET de Ação e Pesquisa em Educação Popular (GAPE)

            3.5.1 Tutora: Lilian Lorenzato Rodriguez. Ata de Seleção: nº 01/2016
CLAAPET UFPel.

3.5.2.  Breve histórico das atividades do grupo:  O PET GAPE é um PET Conexão de
Saberes que segundo o portal do MEC seu objetivo é “Desenvolver ações inovadoras que ampliem a
troca de saberes entre as comunidades populares e a universidade, valorizando o protagonismo dos
estudantes universitários beneficiários das ações afirmativas no âmbito das Universidades públicas
brasileiras, contribuindo para a inclusão social de jovens oriundos das comunidades do campo,
quilombola, indígena e em situação de vulnerabilidade social.”

À vista disso, o foco das ações do grupo é o levantamento das condições educacionais da
população local e o desenvolvimento de ações coletivas articuladas com as escolas e os movimentos
sociais que atuam nas periferias urbanas e rurais. Ou seja, o PET GAPE desenvolve projetos, pesquisas,
atividades e eventos, visando potencializar os processos emancipatórios de determinada instituição
parceira.

Em razão do PET GAPE ser constituído por bolsistas de cursos como Jornalismo, Cinema
e Audiovisual, Cinema de Animação, Pedagogia, Psicologia e Design Gráfico, são realizadas atividades
com diversos formatos e objetivos. Dentre elas, a assessoria de comunicação é responsável por manter
atualizadas as mídias sociais do grupo com matérias, links informativos e acervo de conteúdos. Além
disso, são produzidos materiais audiovisuais e educativos, à exemplo de reportagens, documentários, entre
outros.

Dentro das escolas parceiras, as ações são potencializadas através dos petianos que
promovem e monitoram atividades, além de realizarem a coleta de dados para os projetos de pesquisa do
grupo.

Ademais, é responsabilidade de todos os bolsistas participarem de eventos, priorizando a
possibilidade de apresentação de trabalhos, como artigos e resumos. Assim, contribuindo tanto com a
divulgação das ações do grupo e do Programa de Educação Tutorial quanto com a produção acadêmica
do graduando. Dentre esses eventos, está o Encontro Regional dos Grupos PET Sul (SulPET) e o
Encontro Nacional dos Grupos PET (EnaPET), além da Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa
e Extensão da UFPel (SIIEPE).

O Grupo PET GAPE tem a capacidade de comportar até 12 (doze) petianos bolsistas e 6
(seis) estudantes voluntários. O Grupo PET GAPE conta com a participação de 12 petianos bolsistas e
nenhum estudante voluntário, a seleção se dá por meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos
acadêmicos de cursos de graduação da UFPel.

Ao longo do ano de 2016 o Grupo de Ação e Pesquisa em Educação Popular/GAPE
através de suas ações e projetos contribuiu de forma significativa para a consolidação e difusão da
educação tutorial como prática de formação na graduação e no desenvolvimento de atividades acadêmicas
orientadas pelos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão uma vez que: - se
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constituiu como GRUPO PET Institucional efetivando-se como uma equipe multidisciplinar atuante
formada por doze bolsistas dos cursos de Pedagogia, Jornalismo, Design Digital, Cinema Audiovisual,
Cinema de Animação, Psicologia, que trabalharam de forma colaborativa e interdisciplinar junto aos
municípios e as escolas de abrangência dos Cursos de Pedagogia e Educação do Campo a Distância da
UFPel; - desenvolveu atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência onde se obteve o
reconhecimento como o destaque recebido no XIX SulPET/2016 na UFRGS com o trabalho intitulado -
Um outro modo de contas histórias: Produção de material audiovisual para formação de
professores/Jéssica Corrêa e o destaque no III Congresso de Extensão e Cultura da UFPEL/2016 com o
Trabalho - Originalidade na identidade visual: a fuga dos clichês e a criação de materiais
autênticos/Isabela Silva, entre outros; - efetivou atividades e projetos de ensino, pesquisa e extensão junto
às escolas parceiras e as comunidades dos municípios de Pelotas, Hulha Negra, Candiota, Novo
Hamburgo, Cachoeira do Sul, São José do Norte, Santa do Livramento e Arroio dos Ratos
proporcionando o aperfeiçoamento na elaboração e realização de ações enraizadas com a cultura e a
história local, além de prezar manter o contato constante com seus parceiros; - contribuiu para a
formulação de novas estratégias de formação de professores ao efetivar ações de forma enraizada e
autentica, bem como possibilitou ações e projetos onde os demais integrantes do grupo puderam
desenvolver e praticar conhecimentos específicos de suas graduações nesta mesma direção, atuando
positivamente na qualificação de sua formação acadêmica; - propôs um processo formativo voltado para a
atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior, que aproximou a
Universidade das comunidades e suas demandas locais. Além de efetivar um processo comprometido e
integrador entre os diferentes sujeitos de forma colaborativa viabilizou o compartilhamento de saberes; -
publicitou seus trabalhos e ações com a elaboração e desenvolvimento do Site -
https://petgape.wordpress.com/, da página do Facebook - https://www.facebook.com/petgapeufpel/ e a
alimentação destas mídias digitais possibilitaram a divulgação das atividades e produções do PETGAPE.
Além destes aspectos foi possível desenvolver habilidades e competências necessárias à construção e
manutenção dos sítios e redes sociais. E neste sentido o GAPE se integrou às redes sociais estabelecendo
conexões com outros PETs, divulgando e socializando suas ações no âmbito do PET, bem como teve
uma maior apropriação do uso das TICs; - propôs atividades em parcerias com outros projetos como: o
Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores LIFE/CAPES; o Projeto de Pesquisa intitulado
\\"As estratégias para a democratização das políticas públicas na Educação Superior a Distância e os
efeitos produzidos na população brasileira: o caso da UAB nas universidades Públicas do Sul do BR\\"; o
Projeto de Extensão Sobre o Folclore Brasileiro/NUFOLK; o Projeto de Extensão Sobre Diretórios
Acadêmicos e Grêmios Estudantis/PREC e o Projeto Inclusão digital e promoção dos direitos sociais -
utilização da webrádio e webtv /PROEXT. Neste sentido consideramos que o GAPE se efetiva como
grupo institucionalmente e se organiza dentro das rotinas acadêmicas e institucionais internas e externas
no âmbito do PET, bem como se apropriou de forma qualificada de suas atribuições.

A atividade denominada \"GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA SOBRE POLÍTICAS
PÚBLICAS DA EaD NO ENSINO SUPERIOR\" não foi realizada da forma como foi descrita
inicialmente, mas internamente a mesma foi desenvolvida na instituição pelos membros do GAPE e com a
mediação/colaboração da Professora Vanessa Doumid Damasceno, já que o projeto de pesquisa intitulado
\"AS ESTRATÉGIAS PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA
EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA E OS EFEITOS PRODUZIDOS NA POPULAÇÃO
BRASILEIRA: O CASO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) IMPLEMENTADA
NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO SUL DO BRASIL\" encaminhado ao CNPq, via Edital de
Ampla Concorrência, não foi selecionado. Diante do ocorrido o grupo concentrou seus estudos, seus
debates e sua aplicabilidade junto aos professores bolsistas da Universidade Aberta do Brasil e aos
acadêmicos do Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância da Universidade Federal de Pelotas em
colaboração com a professora Vanessa Damasceno. Outro fator a ser considerado no seu
desenvolvimento parcial foi o fato do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas - NEPPU do Programa de
Pós Graduação em Ciência Política do Instituto de Filosofia, Sociologia e Política ter paralisado suas
atividades devido à seu coordenador ter sido redistribuído para outra instituição de ensino superior durante
o ano de 2016. Contudo foi possível realizar a atividade com a organização de um grupo de estudos
vinculado ao GAPE/CNPq e suas ações foram relevantes ao passo que efetivou um amplo debate junto
aos Professores do Curso de Pedagogia e Educação do Campo EaD potencializando a construção de
conhecimentos em torno da temática da educação a distância e as políticas públicas voltadas para esta
modalidade. Em relação aos petianos os espaços de formação e debates proporcionaram a troca de saberes
entre acadêmicos da modalidade presencial e a distância, bem como a ampliação e qualificação de
conhecimentos no que se refere: as políticas públicas voltadas para a educação a distância, as implicações
institucionais de sua implantação, a sua relevância para a democratização do ensino superior, aos diversos
formatos de cursos EaD e a abrangência das ofertas de nossa instituição. O grupo, também, pode agregar
conhecimentos e achados de investigações realizadas ao longo das atividades acadêmicas dos Cursos de
Educação do Campo e Pedagogia a Distância integrando ações e discussões em torno da modalidade e
suas implicações metodológicas. Além do que foi elencado o grupo teve experiências nos processos de
formação desencadeados por esta ação e desenvolvidos via Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem
- AVEA com apropriação das diversas ferramentas disponíveis no MOODLE. Desta forma, percebemos
o quanto o grupo trabalhou: (a) estimulando a articulação entre a instituição universitária e as
comunidades de abrangência dos cursos EaD; (b) na elaboração de diagnósticos das demandas das
comunidades parceiras do programa; [c] na discussão de estratégias que possibilitem o acesso e a
permanência de educandos à modalidade; [d] no estímulo a construção de alternativas de qualificação
educacional; e [e] na elaboração de materiais didáticos que auxiliam a superação das demandas
educacionais diagnosticadas coletivamente. Destaca-se que mesmo a atividade não tendo sido
desenvolvida exatamente como foi proposta esta contribuiu para a qualificação dos bolsistas e
potencializou a qualificação de todo o grupo de estudantes do curso, que estão, por necessidade curricular,
envolvidos em pesquisas nas escolas públicas locais. Evidencia-se assim, o potencial multiplicador do
Programa e desta ação junto aos estudantes e aos bolsistas PET.

 

3.6 Grupo PET Arquitetura

            3.6.1 Tutor: Prof.ª Dr.ª Ana Paula Neto de Faria – Tutora do Grupo PET
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Arquitetura e Urbanismo/UFPel. Selecionada no processo seletivo regido pelo Edital no 01/2012 da PRG
e Ata no 12/2012. Ata de Recondução: nº 02/2016 CLAAPET UFPel.

3.6.2.  Breve histórico das atividades do grupo: O Grupo PET Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Pelotas foi instituído no ano de 1991 e desde então, em acordo com a legislação
e regulamentações vigentes, vem desenvolvendo atividades que destinam-se a apoiar grupos de estudantes
que demonstrem potencial, interesse e habilidades destacadas no curso de graduação de Arquitetura e
Urbanismo. O programa é composto por grupos tutoriais de aprendizagem e busca propiciar aos alunos,
sob orientação do professor tutor, condições para a realização de atividades extracurriculares que
complementem a sua formação acadêmica.

O Grupo PET Arquitetura e Urbanismo tem a capacidade de comportar até 12 (doze)
petianos bolsistas e 6 (seis) estudantes voluntários. Ao final do ano de 2016 o Grupo PET Arquitetura e
Urbanismo contava com a participação de 12 petianos bolsistas. Todos os petianos, bolsistas e
voluntários, foram selecionados por meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos acadêmicos do
curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPel.

Vale salientar que dezenas de estudantes já passaram pelo programa, entre bolsistas e
voluntários, responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão, muito dos
quais levaram adiante suas experiências como petianos em cursos de pós graduação e na atuação
profissional.

No ano de 2016 muitas atividades foram plenamente desenvolvidas. A atividade
Compartilhamento de Material de Desenho e Maquetes funcionou durante todo o ano e serviu como um
meio de integrar os alunos em ações solidárias e de inclusão. A atividade Vaga Viva ocorreu no primeiro
semestre do ano, contando com a participação dos alunos da FAUrb, auxílio do PET-ESEF e a presença
da comunidade do bairro Porto. A atividade permanente Quartas com a FAUrb teve a participação de
aproximadamente 120 pessoas. Os temas abordados foram diversos. Versos e Reversos no Ensino de
Arquitetura, para receber os calouros e apresentar os novos professores da unidade: André Carrasco e
Liziane Jorge, contando sobre suas trajetórias acadêmica e profissional. Com o grande número de
acadêmicos estrangeiros, o grupo convidou para roda de conversa Cultura e Arquitetura Estrangeira na
FAUrb, sobre a cultura e arquitetura de seus países de origem (México, Congo, Honduras) e a
participação da professora Ester Gutierrez contando a experiência de viagem à África do Sul.
Acessibidade, Desenho Universal e os Desafios da Inclusão palestra da professora Isabela Fernandes do
CEng, que trabalha com o tema da acessibilidade e desenho universal. A atividade Viagem de Estudos foi
realizada para São Paulo na edição deste ano e teve uma enorme procura por parte dos alunos do curso.
Houve a participação de 54 alunos e 3 professores nesta edição. A atividade Oficinas PET realizou
oficinas com os temas de Renderização a partir do Sketchup e Ferramentas básicas do Sketchup que
tiveram uma grande procura pelos alunos, sendo necessário abrir turmas extras. A atividade de pesquisa
“Cidade como lugar da criança: estudo das relações de uso do espaço infantil” serviu de elemento de
interface com diversos eventos e atividades desenvolvidas fora da Instituição, foi vinculada a atividades de
extensão em parceria com outros grupos da FAUrb e resultou em apresentações e publicações nos
eventos: XXV Congresso de Iniciação Científica UFPel; 5º Salão Universitário PET-FAUrb; 5º Encontro
Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana. A atividade de ensino “Projeto de
Ensino de Estruturas” foi publicado e apresentado no 5º Salão Universitário PET FAUrb, onde recebeu a
premiação de Destaque das Apresentações Orais. A atividade de extensão V Salão Universitário PET-
FAUrb teve ampla participação e foi publicado e apresentado na 2ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa
e Extensão da UFPel e publicado nos respectivos anais do evento. A atividade “Moda e arquitetura na
contemporaneidade” foi publicado e apresentado no V Salão Universitário PET FAUrb e no XXV
Congresso de Iniciação Científica, realizado pela Universidade Federal de Pelotas. A atividade “Passeio
Ciclístico Conhecendo Pelotas”, proposto pelo Grupo PET-ESEF, foi uma atividade de planejamento e
execução conjunta entre os dois Grupos, resultando num momento de integração importante. A atividade
de apoio e divulgação do Grupo Divulgação e Comunicação: Página da Web, Design Gráfico, Imprensa e
Redes Sociais teve como destaque o processo de remodelação do website do grupo
(http://petfaurb.wixsite.com/petfaurb), o qual passou por mudanças no que diz espeito à sua estrutura de
menus e design. Pode-se ressaltar também que agora o website conta com um contador de acessos, e
desde que foi ativado nessa plataforma já recebeu mais de 900 acessos, expressando assim o alcance da
atividade de divulgação nesse meio. Os projetos “Ensino de Arquitetura de Interiores”, “Arquitetura
Mínima”, “Teoria e Análise de Projetos”, “Projeto de ensino em paisagismo”, “Escolha dos representantes
acadêmicos no concurso nacional Opera Prima”, encontram-se em estágios mais iniciais de
desenvolvimento. Estas atividades, embora não tenham resultado em uma produção mais efetiva fora do
Grupo, foram apresentados dentro do Grupo, sendo alvo de discussão e aprofundamento dos
conhecimentos de todo o Grupo PET.

Duas atividades não foram desenvolvidas. A atividade “A Influência do Currículo na
Formação do Arquiteto Urbanista” não conseguiu ser desenvolvido devido às dificuldades de acesso aos
dados de colegiados de curso de arquitetura e urbanismo de outras instituições. Esta dificuldade foi alvo
de discussão no Grupo, surgiram indicações de alternativas para tentar ultrapassar essa dificuldade, mas,
ao constar que tampouco as alternativas resolveriam a contento a base de dados necessária para a
atividade, o Grupo indicou a necessidade de mudar a atividade inicialmente prevista e a aluna passou a
desenvolver outra atividade ao longo do ano. A atividade “Atelier de Práticas Projetuais” não pode ser
desenvolvida devido ao atraso no envio do custeio. Faltou material de consumo para a execução da
mesma. Assim sendo, a não execução desta atividade não se deve a falta de empenho do Grupo e sim ao
calendário de envio de verbas em que a verba só chega no encerramento do ano.

Algumas atividades foram parcialmente desenvolvidas e/ou alteradas ao longo do seu
percurso. São atividades de caráter individual, onde o aluno tem a oportunidade de desenvolver sua
autonomia e testar sua própria capacidade e encontram-se detalhadas abaixo em seu desenvolvimento. É
natural que surjam dificuldades e aspectos não antecipados pelos alunos responsáveis e que as discussões
dentro do Grupo levem a uma avaliação crítica dos resultados parciais e sua contribuição efetiva para o
Curso e a comunidade em geral. Assim, não entendemos este resultado como problema, mas sim como
parte de um processo continuado de educação baseado nos princípios da educação tutorial. A atividade
“Obras Iconológicas da Cidade de Pelotas”, foi desenvolvido durante o primeiro semestre do ano até a
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primeira fase de estudos, a bibliografia. Logo após o encerramento desta etapa, o aluno responsável
observou que seria necessária a definição de um novo recorte para o desenvolvimento da pesquisa que
inicialmente seria feita a partir de levantamentos e catalogação do espaço urbano em um perímetro da
cidade de Pelotas. O novo foco seria, além do levantamento arquitetônico, uma pesquisa acerca dos fatos
urbanos existentes em diferentes épocas da história de Pelotas. A pesquisa foi apresentada ao Grupo em
evento interno e discutida quanto às dificuldades enfrentadas, os resultados obtidos e o encaminhamento
futuro da atividade levando em conta sua capacidade de contribuir com o Grupo e com o curso. Após
ampla discussão, optou-se por interromper o trabalho. A atividade “Estádios da Copa do Mundo:
semelhanças e diferenças na evolução construtiva e tecnológica” foi realizada durante o primeiro semestre
de 2016 conforme previsto no planejamento. Foram analisadas e sistematizadas informações de estádios
da copa do mundo de 2010 na África do Sul. Foram estudados os sistemas construtivos e as estratégias de
sustentabilidade e acessibilidade empregadas nos mesmos, os dados ponderados foram anexados
juntamente a planilha desenvolvida para melhor visualização dos resultados. No segundo semestre a
professora responsável pela orientação do projeto de ensino, mediante reunião com a bolsista, expressou
sua vontade de abandonar o projeto tendo como motivo sua falta de tempo para realizar orientações.
Portanto a atividade foi cancelada não conseguindo ser publicada e/ou apresentada em congressos, pois
no estágio em que se encontravam os dados não havia conteúdo suficiente e a bolsista iniciou um novo
projeto de ensino de caráter individual. A atividade “A Estrutura Configuracional do Espaço Urbano” foi
desenvolvida durante o primeiro semestre com os levantamentos de campo. Esta atividade contou com o
auxílio de todos os bolsistas, não-bolsistas e voluntários do Grupo. No entanto, o bolsista responsável teve
dificuldades em dar sequência nas atividades, foi desvinculado do Grupo e a atividade encerrada. A
atividade “Da Tábua à Parede: etapas construtivas do revestimento” teve um desenvolvimento retardado
por fatores não previstos no planejamento. As ideias iniciais para o projeto, criadas durante as oficinas,
foram redesenhadas, mas foram descartadas após reuniões em grupo. Com isso, deu-se início a um novo
desenho. O padrão, com formas retangulares, tem sido desenvolvido usando programas de desenho
técnico e de modelagem digital, permitindo visualizar o projeto antes de sua execução. No 3DS Max foi
utilizado um plugin gratuito, chamado Floor Generator, que cria as tábuas com as dimensões
especificadas. Após a etapa de desenho, será feito o detalhamento técnico. Esta etapa, a ser realizada em
grupo, visa planejar a execução em todos os seus aspectos. Portanto, a atividade está em desenvolvimento
e foi avaliada como parcialmente executada por ter seu cronograma atrasado em relação ao inicialmente
previsto. A atividade “Interpretação da Estrutura Espacial Urbana nas Cidades da Fronteira
Brasil/Uruguai” teve a revisão bibliográfica a respeito da morfologia urbana das cidades e seus princípios
teóricos básicos para melhor compressão do tema de pesquisa escolhido realizada. A partir da bibliografia
foi possível entender de forma mais clara o estudo das formas urbanas, bem como dos fatores e processos
responsáveis pelas transformações de uma cidade e os principais elementos físicos que a moldam. A
revisão bibliográfica serviu para a aluna responsável observar a necessidade de abandonar a linha de
pesquisa escolhida adotando um novo recorte temporal e espacial relacionado ao urbanismo. Os estudos
desenvolvidos demonstraram o interesse da aluna em aprofundar a temática não especificamente quanto
ao formato das cidades e suas ligações, mas sim, com foco principal no próprio usuário do espaço urbano,
a maneira como ele se relaciona no meio existente, levando em consideração como base de estudo suas
percepções e reações sensoriais.

 

3.7 Grupo PET Meteorologia

            3.7.1 Tutor: Prof. André Becker Nunes, foi aprovado no processo seletivo
conforme o edital PRG/CPP 006/2016 da Pró-reitoria de Graduação, com o resultado homologado em
reunião do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET (CLAAPET) da UFPel,
conforme a Ata 08/2016 do CLAAPET.

3.7.2.  Breve histórico das atividades do grupo: O grupo PET-Meteorologia da UFPel – o
único grupo PET de Meteorologia do país – foi criado em 1991 com o objetivo de aliar as premissas
básicas do programa ao curso de graduação em meteorologia e à promoção da profissão de
meteorologista. A peculiaridade do PET-Meteorologia é que o Curso de Graduação em Meteorologia da
UFPel, assim como o das outras universidades brasileiras, possui um corpo discente relativamente
pequeno se comparado ao de outros cursos de graduação, de modo que a influência das ações –
especialmente as de ensino – do Grupo na graduação é direta e cada vez maior. Um exemplo desta
influência é a atividade de Apoio Didático. O curso de meteorologia possui muitas disciplinas de cálculo e
física no seu currículo, e sabendo do histórico déficit técnico nestas áreas dos alunos ingressantes no
curso, a atividade de Apoio Didático realizada pelo PET tem sido uma ferramenta fundamental no
combate à evasão discente. O contato que o grupo mantém com os alunos, especialmente os de ensino
médio, da cidade de Pelotas e cidades vizinhas é uma importante ação que promove não somente o
conhecimento do curso de meteorologia, como muitas vezes o despertar do adolescente pelas ciências no
geral. As atividades de pesquisa do Grupo PET geram uma média de publicações dos petianos acima da
média do curso, o que em parte explica o sucesso profissional e acadêmico de egressos do nosso Grupo.

Um Grupo PET tem a capacidade de comportar até 12 (doze) petianos bolsistas e 6 (seis)
estudantes voluntários. O Grupo PET Meteorologia conta no momento com a participação de oito
petianos bolsistas, todos selecionados por meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos acadêmicos
da Faculdade de Meteorologia conforme os pré-requisitos do edital. Vale salientar que já passaram pelo
programa 68 diferentes acadêmicos, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas
ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2016 quase todas as atividades foram plenamente realizadas. São elas:
Exposição mural; Jornal do PET-Meteorologia; Seminários do PET; Auxilio didático; Cine PET; Estudos
do Clima e Sociedade – COCEPE 10703174; Desenvolvimento de Instrumentos Meteorológicos para uso
no Ensino de Ciências - Cocepe 6485; ESTUDOS CLIMÁTICOS E SINÓTICOS DOS EVENTOS
EXTREMOS ATUANTES NO SUL DO BRASIL - Cocepe 6755; Definição da relação entre Chuva e
Refletividade para o Radar Meteorológico da UFPel - Cocepe 6954; Homepage PET-Meteorologia;
Estudos de Alguns Tornados Ocorridos nos Estados de São Paulo e Santa Catarina; Efeito dos eventos de
friagem nas variáveis meteorológicas, balanço de energia e fluxo de carbono no sudoeste da Amazônia -
COCEPE 3862; Cooperação Técnica Brasil-Suécia para analisar o impacto das partículas atmosféricas na
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saúde e no clima - COCEPE 4469; Impacto da variabilidade e mudanças climáticas na produtividade de
culturas agrícolas no Estado do Rio Grande do Sul - COCEPE 5262; Divulgação do Curso de
Meteorologia; Recepção dos calouros.

Três atividades foram parcialmente desenvolvidas. Conforme descrito no Planejamento, a
atividade \"Previsão do tempo\" previa acompanhamento semanal. Contudo, o acompanhamento não
pode ser realizado com tanta frequência haja vista as demais atividades dos participantes. A atividade
\"PET Interação\" teve seu objetivo principal atingido pois a interação do Grupo com os demais alunos foi
alcançada por meio das atividades do PET; contudo, no planejamento esta atividade contemplava a
realização de eventos festivos, o que não ocorreu principalmente devido à greve. Já a atividade
\"Realização de palestras, mini-cursos e visitas\" só não foi desenvolvida totalmente porque o
planejamento previa a participação de profissionais de fora da universidade, o que não ocorreu devido à
falta de verbas.

Os alunos mostraram empenho e iniciativa não só em realizar as tarefas, mas também em
criar novas, sempre com o objetivo de aumentar a interação do Grupo com os demais alunos na
graduação. Atividades que estavam em atraso, ou que ainda não tinham se iniciado até minha posse,
foram postas em prática e realizadas, o que só foi possível porque os petianos têm bom entrosamento entre
si, além de conquistarem a confiança e consequente colaboração do corpo docente e discente do curso.
Neste relatório foram descritas atividades relacionadas a projetos de pesquisa que não haviam sido
inseridas no planejamento para 2016, mas que têm papel importantíssimo na formação acadêmica do
aluno. Todos os petianos estão inseridos em projetos de pesquisa, e as atividades que não estão aqui
registradas se referem à projetos de pesquisa que ainda não possuem número de cocepe. Todas as
atividades deste ano estão sendo avaliadas internamente, para que sirvam de base para o planejamento de
2017, quando pretendemos, enfim, que 100% das atividades sejam realizadas plenamente.

 

3.8 Grupo PET Artes Visuais

            3.8.1 Tutor: João Fernando Igansi Nunes, Ata de Recondução: nº 06/2014
CLAAPET UFPel.

3.8.2.  Breve histórico das atividades do grupo: O grupo de Educação Tutorial PET - Artes
Visuais existe na UFPel desde 1994, sendo o único da área em todo o país. De acordo com sua linha de
ação, busca a plena visão das competências profissionais do artista visual objetivando uma formação
qualificada para atuar no circuito da ampliado da arte e da cultura contemporânea.  O processo de
desenvolvimento individual passa pela experimentação coletiva de atividades visando a
interdisciplinaridade na busca de soluções criativas associada aos métodos emergentes que compreendem
o profissional como artista, docente, pesquisador. Integram o grupo estudantes interessados em
desenvolver suas pesquisas poéticas nas diferentes linguagens da arte e buscando um maior hibridismo em
práticas que conjugam visualidades, sonoridade e performatividade, destaca-se ainda, a disponibilidade
para atuarem como artistas, docentes, curadores, montadores, mediadores, agentes culturais, pesquisadores
e críticos. Portanto, ao agirmos sempre em conjunto, solidifica-se cada vez mais o significado da palavra
“grupo”, em que todos e todas terão muito a contribuir, em prol da qualificação e expansão do
conhecimento artístico em âmbito ampliado e inclusivo.

O Grupo PET Artes Visuais tem a capacidade de comportar até 12 (doze) petianos
bolsistas e 6 (seis) estudantes voluntários. O Grupo PET Artes Visuais conta com a participação de 12
petianos  bolsistas, todos selecionados por meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos
acadêmicos do curso de artes visuais e demais estudantes da área de visualidades do Centro de
Artes/UFPel que atendam aos critérios estabelecidos. Vale salientar que já passaram pelo programa 31
diferentes acadêmicos, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas ações de
ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2016, várias atividades foram desenvolvidas.

EXPOSIÇÕES - Dentre as exposições apresentadas, o PORTFÓLIOS CORPÓREOS (a
partir de discussão sobre a produção de portfólios em diferentes cursos, foi a de maior destaque. Foram
debatidos exemplos e modelos a partir das solicitações e dúvidas dos participantes, além disso, discutidos
princípios básicos de harmonia, cores, tipografias e diagramação a fim de proporcionar aos alunos uma
compreensão do que poderiam realizar na produção de seus portfólios.

MOBILIDADE ENTRE PESQUISAS: 1 (DES)AUTORIA, DESIGN E ARTEO
projeto de pesquisa (Des)autoria, design e arte, orientado pela profa. Lúcia Weymar aprofundou as
discussões conceituais cujos resultados foram importantes para se pensar e projetar um design menos
focado em prestação de serviços e mais ligado às possibilidades expressivas e autorais; 2 PROJETO
PORVENTURA - Sob orientação da profa. Roberta Barros, a revista dos cursos de Design do Centro de
Artes da UFPEL, possibilitou o aprendizado acerca da produção de conteúdo, diagramação, direção de
arte, edição e revisão de texto; 3. 20 ANOS PET ARTES VISUAIS - Projeto de pesquisa sobre a
identificação, classificação e analise da produção do PET Artes Visuais. Projeto finalizado e encerrado,
com produção de paper no CIC/UFPEL 2016; COMUN-IDADE - Ação destinada a atender tanto a
comunidade interna (UFPEL) quanto externa (comnunidade em geral).

Das principais ações, destaca-se: 1. Vertice - Evento para Recepção Cultural dos novos
ingressos dos cursos do Centro de Arte (calourada). Desenvolvimento de oficinas, mostra de audiovisual e
de espetáculos de teatro e dança, envolvendo ainda comunidade externa com workshop de yoga; 2.
InterPET do mês de agosto de 2016. Precedendo a pauta, durante a recepção, o grupo PET Artes Visuais
distribuiu CD-ROMs com arquivos da Identidade Visual dos grupos PETs da UFPEL, material respectivo
para cada um dos grupos presentes, bem como poster Keep calm, you are PET, resultado de atividade
lúdica de integração; 3. ESTÁGIO NO MUSEU DE ARTE LEOPOLDO GOTUZZO (MALG) -
Experiência no MALG para qualificar atuações em expografia e montagem dos acervos do museu. Os
estudos abrangeram de modo prático situações que demandaram uma reflexão sobre questões básicas de
uma exposição de Arte, bem como: comunicação visual, circuito expositivo, iluminação, suportes e
demais estruturas; 4. Processo de Seleção de Novos Bolsistas: Edital 1/2016; 5. IDENTIDADE VISUAL
DO COLEGIADO DOS CURSOS DE DESIGN - Consistiu no desenvolvimento de papelaria básica
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(cartão de visitas, adesivo, papel timbrado e envelope), kit promocional (bolsa contendo camiseta, folder,
bottons do curso e caixa com doces de Pelotas) e modelo de apresentação para o colegiado dos cursos de
Design.

IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DESIGN, TRADIÇÃO E SOCIEDADE -
Evento, financiado pela FAPERGS, aberto ao público realizado pelo grupo de pesquisa Memória Gráfica
em parceria com o PET Artes Visuais onde foram abordados diferentes temas referentes aos acervos e
fundos de perfil históricos da América Latina.

PET ENTREVISTAS – Foi realizado a entrevista com o artista plástico Jose Carlos Brod
Nogueira, com produção audio visual que apresenta o perfil e trajetória do artista local. DOCA - Criação
de um site que tenha o papel de acervo do PET Artes e auxilie na divulgação do grupo, projetos, editais e
demais informações pertinentes para a comunidade acadêmica e demais PETs, reunindo informações do
PET Artes em um único lugar podendo assim organizá-las e facilitar o acesso de todos. Foi iniciado um
levantamento de todos os materiais e documentos que já haviam sido criados para o site do PET. Pode-se
colocar em prática vários conceitos e teorias da informação que foram abordadas ao longo do curso de
Design Digital. Acredito que esta prática é uma experiência enriquecedora em minha formação como
designer.

OFICINAS - OFICINAS COLÉGIO PELOTENSE, foi realizado oficinas de diferentes
linguagens artísticas para os professores do Colégio Pelotense.

 

3.9 Grupo PET Pedagogia

            3.9.1 Tutora: Cristina Maria Rosa, selecionada via edital PRG/CPP 004/2016,
por banca examinadora instituída pela Portaria UFPel nº 0872/2016.

3.9.2.  Breve histórico das atividades do grupo: O Grupo é vinculado às Licenciaturas em
Pedagogia da Faculdade de Educação na Universidade Federal de Pelotas. Integra os demais grupos de
educação tutorial da UFPel desde 01/09/2007. Tem como tutora a professora Dr.ª Cristina Maria Rosa.
Composto atualmente por doze bolsistas, prima por atitudes a partir de três bases: o ensino, a pesquisa e a
extensão. Com dez horas semanais para orientação dos estudantes, a tutoria exige um planejamento anual
e a prestação de contas através de um relatório por escrito contendo as atividades de ensino, pesquisa e
extensão propostas e realizadas. Como pressuposto, a qualificação dos estudantes nos três campos, o que
se expressa na orientação ao exercício da pesquisa, a proposição e execução de cursos formadores para os
demais estudantes e a realização de atividades de Extensão. O Grupo PET Educação conta com a
participação de 12 petianos bolsistas, todos selecionados por meio de Edital de Seleção específico, aberto
a todos acadêmicos da Licenciatura em Pedagogia. Vale salientar que já passaram pelo programa vinte e
sete diferentes acadêmicos desde 01/05/2012 (os demais, anteriores, foram: quatro ingressantes em 2007,
quatro em 2008 e mais quatro em 2009, renovados posteriormente à medida que saíam), todos bolsistas,
responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2016, várias atividades foram plenamente desenvolvidas. O projeto de extensão
Leitura Literária na Escola foi plenamente desenvolvido. Focado em 2016 no restauro de uma biblioteca
escolar, esta foi finalizada e entregue à comunidade da Escola Estadual de Ensino Fundamental Fernando
Treptow em 25/11/2016. Localizada na periferia urbana de Pelotas, a escola atende a aproximadamente
580 crianças e adolescentes, em dois turnos (manhã e tarde), além de ofertar educação a 243 jovens e
adultos. A Biblioteca anterior tornou-se, aos olhos da Direção, inadequada, demandando uma
intervenção. O convite, endereçado ao PET Educação (FaE/UFPel), foi recebido em março e as
atividades iniciariam em abril, com a produção de uma planta baixa para orientar o restauro. Restaurada
entre abril e novembro de 2016, o espaço de 100 m2 ficou pronto para uso e foi inaugurado com uma
visita guiada, na qual aspectos do restauro foram abordados e explicitados pelos integrantes da equipe aos
visitantes. Organizado em cinco ambientes (recepção, leitura individual, espaço de pesquisa, miniauditório
e sala de leitura literária), o restauro da estrutura e dos móveis além da ambientação foram os pontos-
chave escolhidos para a explanação oral. A visita a cada ambiente, acompanhado pelo olhar atento de
todos, foi repleta de elogios à equipe que se esmerou para integrar modos de ser e viver em uma
Biblioteca, uma vez que não apenas crianças a frequentarão. A escola, em retribuição, abriu a Biblioteca à
Universidade, oferecendo o espaço para minicursos, oficinas, estudos e intervenções no campo da leitura
e da literatura, bem como da pesquisa. Estágios acadêmicos, que já ocorrem ali, foram incentivados aos
demais cursos de Licenciatura da UFPel. A Licenciatura em Física aceitou e já em 2016 orienta dois
estudantes que realizam lá seus pré-estágios. Além deles, uma estudante de Pedagogia realiza ali seu
estágio em Gestão Escolar. Para a Direção da Escola, foi um momento importante de conhecer de perto o
trabalho da FaE/UFPel, materializado em presença constante e intervenção. A equipe prepara um relatório
com registros fotográficos e escritos elaborados a cada dia e referentes a todo o processo de trabalho que
demandou 35 turnos de três horas (105 horas/trabalho na obra) além de recursos financeiros
¿aproximadamente R$ 5 mil ¿ capturados entre doadores como ex-alunos da escola, profissionais que lá
realizaram estágios e comunidade em geral, além de docentes da Escola e da FaE/UFPel. As notas fiscais
de compra de todos os aviamentos utilizados na obra, como cola, tinta, lixas, pincéis, rolos, água,
solventes, ferramentas, cortinas, adereços, adesivamento das cadeiras, lâmpadas, forração das mesas,
instalação elétrica entre outros, integram os relatórios. Pessoas do Brasil inteiro se manifestaram elogiando
a iniciativa e poetas enviaram mensagens de apoio que foram impressos e integram uma galeria de textos
escritos em homenagem ao livro, à literatura e ao trabalho da equipe. Na cerimônia de entrega da
Biblioteca, este foi um dos locais mais visitados pelos convidados. Para visitar a Biblioteca, basta dirigir-
se à Escola Fernando Treptow, no bairro Fragata, solicitar entrada ao porteiro e indicar que leu esta
matéria. Em agradecimento e com profunda gentileza, a Direção da Escola escolheu um nome para o
novo espaço: Biblioteca Cristina Maria Rosa. Na inauguração e entrega do espaço, estiveram presentes
autoridades da comunidade escolar e da FaE. Mais informações em:
http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2016/11/28/faculdade-de-educacao-entrega-biblioteca-restaurada-a-escola-
fernando-treptow/.

Disponível no endereço http://crisalfabetoaparte.blogspot.com.br/2016/03/receitas-
inventadas-dos-classicos-ao.html, o livro digital Receitas Inventadas: dos Clássicos ao Mercado Público
integra o grupo de e-books produzidos pelo Projeto Leitura Literária na Escola. Apoiado pelo PET
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Educação, é de responsabilidade do GELL - Grupo de Estudos em Leitura Literária e da Coordenação da
Sala de Leitura Erico Verissimo. Foi produzido no 2º Curso Mediadores em Leitura Literária, realizado
em fevereiro e março de 2016. Tem fins didáticos e não é comercializável. Mais informações em: Receitas
inventadas: um livro digital apoiado pelo PET/Educação. Disponível em:
http://peteducacao.blogspot.com.br/ E mais detalhes em:
http://saladeleituraericoverissimoufpel.blogspot.com.br/2017/02/um-dos-trabalhos-mais-bem-sucedidosdo-
2.html.

Com inserção na mídia, a Aula Inaugural Pública da Disciplina Literatura Infantil foi
plenamente desenvolvida. Pode ser conhecida nas publicações como em:
http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2016/08/08/aula-publica-de-literatura-infantil-1-sera-neste-sabado-13/, na
certificação ofertada aos presentes e nas imagens postadas.

A Atividade de Ensino: Marcadores de Livros: como produzir foi mais uma bem sucedida
micropolítica desenvolvida pelo PET Educação em 2016. Anunciada na página da ufpel
(http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2016/03/28/fae-promove-curso-de-marcadores-de-livros/) a atividade teve 33
inscritos., conforme lista a seguir: 1. Aléxia Alessandra Tavares da Costa 2. Ana Paula Gonçalves Araújo
3. Angela Peres Cardoso 4. Carol Albaini 5. Cátia Scheunemann Ossanes 6. Cinara Tonello Postringer 7.
Cristiane Sousa Mascarenhas 8. Daniela Castro 9. Debora Klein 10. Elci Esmerio 11. Ellem Borba 12.
Erica Macleo 13. Helena Schimit 14. Ieda Kurtz de Azevedo 15. Ivana Costa Martins 16. Joseane Monks
17. Joseane Monks 18. Larissa Souza Schwanz 19. Leonardo Capra 20. Maiara Kringel 21. Marcia
Regina Teixeira de Oliveira 22. Mariza Prado 23. Marta Machado 24. Paula Oleiro 25. Rafaela Engracio
de Oliveira 26. Raissa Amaral 27. Ruth Regina da Silva Scotto 28. Simone Lucas de Oliveira 29. Susana
Fochesato Kosciuk 30. Tais Ferreira Braga 31. Tania Vargas 32. Vanessa Borges 33. Vitória Trescastro.

O II Curso de Mediadores em Leitura Literária foi plenamente desenvolvido em
janeiro/fevereiro de 2016. Intencionalmente desenvolvido nas férias discentes, busca ser uma alternativa a
professores e demais interessados em frequentar, por um curto período, a Universidade e reciclar saberes
ou mesmo adquirir novos. Sua promoção e realização pode ser observado pelas Inserções na mídia como
em: <http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2016/02/03/fae-promove-segundo-curso-de-mediadores-em-leitura-
literaria/>, <http://saladeleituraericoverissi

moufpel.blogspot.com.br/2017/02/um-dos-trabalhos-mais-bem-sucedidosdo2.html>,
<http://cri

salfabetoaparte.blogspot.com.br/2016/02/2-curso-mediadores-em-leitura-literaria.html>.

            O grupo de estudos em leitura literária foi uma das atividades plenamente
desenvolvidas. A partir dele, diversas atividades no campo da leitura literária foram desenvolvidas, entre
elas: 1. Oferta do II Curso de Mediadores em Leitura Literária
(http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2016/02/03/fae-promove-segundo-curso-de-mediadores-em-leitura-literaria/);
2. Desenvolvimento pleno do Projeto de Extensão Leitura Literária na Escola com restauro de uma
biblioteca escolar (http://crisalfabetoaparte.blogspot.com.br/2016/11/gell-entrega-biblioteca-
restaurada.html); 3. Desenvolvimento com excelente público da atividade de ensino: Marcadores de
Livros: como produzir (http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2016/03/28/fae-promove-curso-de-marcadores-de-
livros/); 4. Aula Passeio na Bibliotheca Pública Pelotense, no Mercado Central e Centro Histórico
(http://peteducacao.blogspot.com.br/2016/10/visita-biblioteca-publica-pelotense-pet.html); 5.
Continuidade da Pesquisa Leitura Literária na Escola: gêneros, autores, obras com a apresentação de
trabalhos cinetíficos, entre eles, o da bolsista Erica MAchado Leopoldo, disponível na página do evento:
http://eventos.claec.org/index.php/ehm/2ehm/paper/view/376). 6. Pesquisa premiada no campo de estudos
(http://peteducacao.blogspot.com.br/2016/10/tamires-lacerda-machado-do-pet-educacao_98.html).

            A Aula Passeio na Bibliotheca Pública Pelotense, no Mercado Central e Centro
Histórico foi desenvolvida plenamente. Detalhes da programação e fotos podem ser acompanhadas em
matéria online publicada no blog do PET Educação: http://peteducacao.blogspot.com.br/2016/10/visita-
biblioteca-publica-pelotense-pet.html.

            A Atividade de Ensino: Grupo de estudo sobre inclusão e síndrome de Down foi
desenvolvida plenamente, de acordo com a docente responsável, Drª Gilsenira Rangel, com público
adequado e envolvimento das estudantes bolsistas.

A pesquisa Leitura Litrerária na Escola foi amplamente desenvolvida e teve, em 2016,
alguns produtos, entre eles, produção de artigos e apresentações de trabalho em eventos, com respectivos
resumos publicados em anais, todos orientados pela docente Cristina Rosa. Mais informações, na
publicação online: http://peteducacao.blogspot.com.br/2016/08/siepe-ufpel-peteducacao-presente.html. A
seguir, títulos e fragmentos de resumos dos selecionados ao SIEPE/UFPel: 1. AUTORES, TÍTULOS E
GÊNEROS: A LITERATURA DO PNAIC Estudante Petiana: ÉRICA MACHADO LEOPOLDO
Fragmento do Resumo: Na pesquisa intenciono analisar a qualidade textual, temática e gráfica de um
grupo de livros possuidores do selo "Para o uso nas salas de aula do 1º ao 3º ano¿ enfeixados em caixas
para o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Anunciada em junho de 2013 como um
¿reforço¿ na ¿principal etapa da aprendizagem" a primeira remessa de obras literárias para as salas de aula
foi de 75 títulos organizados em três acervos. Pensado para dar às crianças a oportunidade de "manusear,
explorar, com ou sem a ajuda do professor o mundo dos livros" e oportunizar um contato com a
"linguagem, a imaginação e a fantasia" peculiares desse universo da ficção (BRASIL, 2012), o acervo foi
composto com obras aprovados no PNBE 2012. 2. BIBLIOTECA ESCOLAR: AMBIENTE PARA A
LEITURA E A FORMAÇÃO DO LEITOR? Estudante Petiana: RAFAELA CANEZ CAMARGO
Fragmento do Resumo: No trabalho pretendo apresentar reflexões sobre a importância de ambientar o
espaço da biblioteca escolar tornando-o agradável e acolhedor à leitura e à formação do leitor. O tema
surgiu a partir de experiências que o GELL - Grupo de Estudos em Leitura Literária da FaE/UFPel - tem
adquirido ao propor e realizar uma reforma na biblioteca de uma escola pública em um dos bairros da
cidade de Pelotas. O foco foi conhecer, entre usuários, a influência do ambiente (delimitação de espaços
internos, iluminação, mobiliário, cores e adereços) no desejo de frequentar a biblioteca. 3. BRINCAR
COM PALAVRAS: A POESIA NA SALA DE AULA Estudante petiana: TAMIRES LACERDA
MACHADO Fragmento do resumo: No trabalho apresentamos resultados parciais de um curso de
formação de professores que teve como tema central a Poesia. Tendo iniciado dia 18 de abril de 2016 e
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com expectativa de duração de 10 semanas, a metodologia proposta foi de uma aula por semana. Os
temas (Encontro com a poesia; A música das palavras; Imagens que os versos sugerem; O jogo com o
significado das palavras; Quem fala?; Alguns tipos de poema; Gêneros híbridos e A poesia infantil no
Brasil) foram recebidos por e-mail e enviados ao proponente, o poeta Luis Camargo, que os
redimensionou e partilhou com todos os professores envolvidos, também via e-mail. O foco da pesquisa
foi identificar conhecimentos prévios dos integrantes - professores que integraram a experiência - a
respeito do tema. A questão que representa minha curiosidade é: O que é poesia para as professoras? As
respostas foram colhidas em um dos exercícios propostos ao grupo, no qual as professoras declaram como
entraram em contato com a poesia. 4. MICROPOLÍTICAS DE FORMAÇÃO DO LEITOR: A SALA
DE LEITURA ERICO VERÍSSIMO Estudante Petiana: CINARA TONELLO POSTRINGER
Fragmento do Resumo: No trabalho apresento resultados parciais da investigação que trata do impacto da
Sala de Leitura Erico Verissimo ¿ inaugurada em 17/12/2015 ¿ entre usuários. Estrutura acadêmica que
integra ensino, pesquisa e extensão, a Sala de Leitura tem como centralidade a proposição de
micropolíticas de formação do leitor literário. Geograficamente localizada no térreo do ICH, é vinculada
ao GELL ¿ Grupo de Estudos em Leitura Literária e à Faculdade de Educação. O foco inicial da pesquisa
foi compreender, entre os usuários, a importância da sala na formação docente. Para tal, escolhi uma das
políticas propostas e desenvolvidas como referência: o 2º Curso ¿Mediadores em Leitura Literária¿.
Ocorrido em janeiro de 2016, teve 38 inscritos e como produção final um livro digital. 5. HÁ IDADE
PARA OS CONTOS DE FADAS? A LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA Estudante petiana:
NANIN LOUSTAU OYAMBURE (ex-petiana atual estudante na Universidade Federal do Amapá)
Resumo: No trabalho destaco experimentações e aprendizados ocorridos durante o ano letivo de 2015
quando de minha a participação no Projeto Leitura Literária na Escola. Através de leituras semanais
realizadas com crianças de segundo ano em uma escola pública, pude investigar o impacto de um grupo
de obras entre os pequenos e dimensionar a importância de uma escolha criteriosa doque ler. O foco da
pesquisa foi avaliar se obras literárias indicadas para determinadas faixas etárias se restringem a esse
público e, para tal, organizei uma questão orientadora: O que difere a Literatura Infantil da Juvenil?

            Algumas atividades planejadas não foram desenvolvidas. A atividade de Ensino e
Extensão intitulada "VIII Curso de Alfabetização: Propostas e Perspectivas" não foi desenvolvida em
2016. Inicialmente preparada para o intervalo entre os dois semestres, coincidiu com a seleção de nova
tutora para o grupo que, quando assumiu (agosto de 2016), teve que readequar o planejamento.

            A atividade de Ensino e Extensão intitulada "Como ensinar..." foi redimensionada
durante o ano de 2016 e resultou em não oferta. Infelizmente, diferenciados fatores impediram que fosse
desenvolvido, entre eles, falta de agenda compativel entre palestrantes e estudantes. Além disso, os
prédios ocupados (movimento Ocupa UFPel), aconsequente evasão de estudantes e o o calendário
suspenso pelo reitor da instituição, impediu que houvesse continuidade de parte das atividades previstas.

            A atividade "Fala, Pedagoga" buscou uma aproximação entre as estudantes e as
profissioansi (exalunas da FaE) que atuam em diferentes frentes profissionais como escolas, escolas
especiais, universidades, prefeituras e secretarias de cultura e/ou educação, empresas, hospitais, Sistema S,
enfim, na variedade possível em que há trabalho para este profissional. O maior entrave na realização
dessa atividade foi a pouca disponibilidade de tempo e mesmo a incompatibilidade de horários com a
universidade por parte de quem está no mercado de trabalho. Após várias tentativas, a atividade não foi
realizada.

Algumas atividades foram parcialmente desenvolvidas. O Momento Cultural, um dos
projetos interessantes, mas desenvolvidos parcialmente pelo PET Educação em 2016, foi prejudicado,
especialmente, pelo calendário suspenso. Considerando que é um programa ofertado aleatoriamente,
necessita de público, datas compatíveis e periodicidade. Avaliamos que não poderá se manter na grade de
projetos PET caso não seja qualificado.

O Projeto de Extensão Novos Caminhos é de responsabilidade da docente Gilsenira
Rangel, tutora à época. Afastada para a realização do Pós-Doutorado em 2016, as atividades foram
desenvolvidas por um grupo de estudantes bolsistas PET Educação, a saber: Gabriela Leal, Maiara
Kringel, Roberlânia Moura, Priscila Brock, Rafaela Engrácio e Tamires Goulart.

A pesquisa Aquisição fonológica e aprendizagem da escrita por crianças e jovens com
Síndrome de Down foi desenvolvida parcialmente por integrar o repertório de investigação da tutora que
me antecedeu. Com seu afastamento para a pós-graduação em março de 2016 e a troca de tutoria em
agosto de 2016, não pude acompanhar os resultados da atividade proposta.

O Jornal Escrevendo Educação foi bem encaminhado: seleção de voluntário do curso de
jornalismo para coordenar o projeto, distribuição de matérias para que todos os estudantes bolsistas
pudessem experimentar a escrita nesse modelo de comunicação, definição de pauta e realização de
entrevistas e esboços de matérias. No entanto, ao optar por um voluntário que dominava um programa de
formatação do jornal, ficamos afastadas do poder de finalizá-lo. O voluntário se afastou por ter de se
dedicar aos estudos e o jornal não foi finalizado.

 

3.10 Grupo PET Computação

            3.10.1 Tutor: Leomar Soares da Rosa Júnior, Processo seletivo Edital PRG/CPP
xxx (verificar na pasta do grupo, no arquivo físico, no Anglo). Ata de Recondução: nº 04/2016
CLAAPET UFPel.

3.10.2.  Breve histórico das atividades do grupo: O grupo PET Computação da UFPel foi
aprovado pelo MEC no ano de 2009, e teve início em suas atividades no final daquele ano. A proposta de
criação do grupo incluía a atuação nos cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Computação,
este último, criado no mesmo ano que o grupo PET. Desde sua criação o grupo foi de grande importância
para qualificar as atividades desenvolvida na área de computação da UFPel. Desde o envolvimento na
organização de eventos como a Semana Acadêmica e o Seminário de Pesquisa em Computação, até a
recepção aos calouros, o desenvolvimento de projetos de extensão e a participação em atividades de
pesquisa.

O Grupo PET Computação conta com a participação de 12 petianos bolsistas, todos
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selecionados por meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos os acadêmicos dos cursos de
Ciência da Computação e de Engenharia de Computação da UFPel. Vale salientar que já passaram pelo
programa 34 (trinta e quatro) diferentes acadêmicos, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela
realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2016, treze atividades foram previstas no planejamento do Grupo PET-
Computação da UFPel: 1. Cursos Abertos à Universidade; 2. Perfil do Ingressante nos Cursos de
Computação da UFPel; 3. Guia do Aluno; 4. Trote Solidário; 5. Apadrinhamento dos Calouros da
Computação; 6. Integração entre Alunos e Professores; 7. Discussão dos Currículos dos Cursos de
Computação; 8. CinePet; 9. Seminário de Leitura; 10. Pesquisa em Computação; 11. Organização de
Eventos; 12. Minicursos; 13. Participação em Eventos.

Todas foram desenvolvidas plenamente, atendendo as expectativas e o público alvo. Todos
os petianos do grupo participaram da elaboração e da execução das diversas atividades previstas. Em
alguns casos, os petianos dividiram-se de modo a poder atender atividades que estavam sendo realizadas
paralelamente. A divisão das tarefas, a organização e o planejamento das execuções sempre foram
definidos através de discussões entre os membros do grupo, de modo a permitir o amadurecimento e a
aprendizagem de todos os petianos. As diversas atividades plenamente executadas permitiram aos
petianos atuar em ensino, pesquisa e extensão. Algumas das atividades demandaram mais tempo para suas
execuções. Outras, por serem atividades pontuais, foram realizadas em prazos mais curtos. Após a
execução das atividades, reuniões foram realizadas de modo a permitir que o grupo pudesse avaliar e
refletir sobre as ações desenvolvidas, sobre as melhorias e correções a serem feitas. Através das avaliações
e reflexões, novas ideias e sugestões foram anotadas para que pudessem ser trabalhadas em ações futuras.
Por fim, é importante mencionar que todos os petianos atuaram de maneira equânime nas ações
planejadas. O trabalho em equipe, a responsabilidade, o comprometimento com a comunidade e com o
grupo, o companheirismo, a dedicação e a entrega foram alguns dos valores estimulados em todos os
envolvidos.

 

3.11 Grupo PET Educação Física

            3.11.1 Tutor: Marcelo Cozzensa da Silva. Ata de Recondução: nº 06/2014
CLAAPET UFPel.

3.11.2.  Breve histórico das atividades do grupo: o grupo de educação tutorial da
ESEF/UFPel (Escola Superior de Educação Física), teve início em 1991,  quando a Universidade Federal
de Pelotas juntamente com um grupo de professores encaminhou ao MEC/CAPES os trâmites para que
fosse possível a adesão e comprometimento com as atividades propostas por este Programa. No início os
marcos regulatórios eram mais direcionados ao fomento à iniciação científica e a construção de grupos de
excelência. O nome adotado foi “Programa Especial de Treinamento”. A ESEF foi um dos primeiros
Grupos PET dentro da UFPel, com forte inserção e comprometimento dos primeiros tutores. Muitos dos
ex-petianos, primeiros ingressantes, são doutores/pesquisadores e já fazem parte do quadro docente das
universidades brasileiras. Com o mesmo empenho e determinação o PET/ESEF manteve sempre suas
atividades, sem interrupção, e atendendo todas as exigências legais e institucionais. Até o presente
momento passaram pela tutoria 5 tutores, e aproximadamente 101 bolsistas. Deve ser ressaltado que no
início eram 4 bolsistas, depois 8, e por fim 12 alunos bolsistas.

O Grupo PET/ESEF tem a capacidade de comportar até 12 (doze) petianos bolsistas e 6
(seis) estudantes voluntários. Atualmente este grupo conta com a participação de 12 petianos bolsistas,
todos selecionados por meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos acadêmicos dos cursos de
Licenciatura e Bacharelado em Educação Física. Vale salientar que já passaram pelo programa 140
diferentes acadêmicos, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas ações de
ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2016, várias atividades foram plenamente desenvolvidas. O Curso de Língua
Estrangeira objetivou incentivar a participação dos petianos na realização de cursos de língua estrangeira,
sejam eles ministrados na universidade ou em escolas particulares. As Atividades eletivas de extensão
oportunizaram e incentivaram o envolvimento dos petianos na prestação de serviços por meio da prática
da atividade física aos diversos grupos populacionais atendidos pelos projetos de extensão da
ESEF/UFPel. Também, objetivou fortalecer os projetos já existentes na unidade e proporcionar uma
interação dos petianos com os demais acadêmicos que atuam nos mesmos. A Horta Escolar 2016, tendo
em vista o potencial produtivo de pequenos espaços existentes no interior das escolas, visou promover a
participação dos estudantes em atividades que envolvam o uso e o conhecimento sobre recursos naturais,
bem como nas questões relacionadas ao cultivo de hortaliças em pequenas áreas, à saúde, alimentação e
gestão do ambiente natural, proporcionando um espaço de reflexões e discussões sobre o uso, a prática, o
conhecimento e o desenvolvimento de aspectos sobre educação ambiental e alimentar. O PET ESEF
colabora na atividade mostrando a importância da prática de atividades físicas para saúde dos indivíduos e
como a interação de comportamentos saudáveis pode auxiliar na saúde e qualidade de vida das pessoas. O
Projeto SulPET Educação Física elaborou de um projeto viável para a troca de experiências práticas e
teóricas entre os grupos PET Educação Física da região sul do Brasil. Na atividade Passeio ciclístico -
Conhecendo Pelotas, o Grupo PET ESEF em parceria com o PET Arquitetura, desenvolveu um passeio
ciclístico cultural, onde as rotas de passeio foram determinadas em função dos locais históricos
arquitetônicos do município. Portanto, o objetivo da atividade foi propiciar atividade física a população do
município através da pedalada, com ganhos sobre a cultura arquitetônica da cidade. A Palestra de
Recepção aos Calouros objetivou promover e organizar palestras educativas aos alunos que ingressam nos
cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física. A XIII Ciência & Cultura buscou promover a
divulgação de práticas de ensino, pesquisa e extensão entre estudantes da área de Educação Física e
cursos afins. A PETSTOP da Saúde realizou a prestação de serviços à comunidade, tendo em vista a
promoção da saúde e o incentivo a manutenção de bons hábitos de vida diários, como forma de devolver
a sociedade o investimento no ensino superior e propiciar a experiência de interação do acadêmico do
curso de Educação Física com a população, no intuito de desenvolver tais ações junto a mesma. A
atividade Feira das profissões objetivou a troca de experiências e apresentação de informações sobre o
curso de Educação Física à alunos do ensino médio de escolas de Pelotas. O Manual dos calouros
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objetivou esclarecer dúvidas comuns de alunos ingressantes na graduação e apresentar a ESEF-UFPel de
maneira informal e objetiva. Divulgar o PET, bem como os demais grupos de ensino, pesquisa e extensão
da unidade. O Encontro de Egressos teve por objetivo ajudar os petianos do grupo atual por intermédio de
conversas e relatos de experiências com os egressos em sua formação, visando dar diferentes pontos de
vistas por intermédio de pessoas que já passaram pelo PET sobre a formação profissional e pessoal.
Também buscou mostrar um pouco a dimensão do programa, pois atualmente alguns professores da
ESEF/UFPel, profissionais renomados também foram Petianos, ou seja, incentiva o atual Petiano a crescer
cada vez mais dentro do programa através de exemplos concretos reforçando o compromisso de se obter a
melhor formação possível. Além de ser também uma forma de manter contato com os egressos para
possíveis atividades futuras. O XXXV Simpósio Nacional de Educação Física consistiu em apoiar a
organização do evento homônimo, que busca a disseminação do conhecimento na área de Educação
Física. O CinePET buscou contribuir, através de reflexões e discussões sobre os filmes apresentados para
a construção de novas formas de pensar e agir com relação à prática do educador físico, seja ele bacharel
ou licenciado. A Participações em grupos de estudos e laboratórios objetivou aprofundar os
conhecimentos no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, incentiva-se a inserção dos petianos em
grupos de estudos existentes na unidade, de acordo com o interesse de cada petiano. Para o próximo
período está prevista a participação dos petianos nos seguintes grupos de estudos. As Atividades eletivas
de pesquisa visou introduzir, incentivar e aprimorar conhecimentos básicos para o desenvolvimento de
trabalhos científicos. O Momento Acadêmico buscou promover qualificação acadêmica por intermédio de
palestras e mesas-redondas com professores da instituição e da área da saúde, visando a promoção de
debates e discussões acerca de questões de enfoque atual ligados à área da Educação Física e afins. Todas
essas atividades foram desenvolvidas plenamente atingindo os objetivos para os quais foram criadas.

Uma atividade foi parcialmente desenvolvida. Foi estabelecido que, pelo menos, um
representante do Grupo PET ESEF representaria o grupo PET ESEF e também os grupos PET da UFPel
no Encontro Nacional dos Grupos PET (ENAPET) deste ano. Entretanto, em reunião com os demais
grupos PET da Universidade e representante da reitoria, somente foi concedida pela UFPel um total de
duas passagens para todos os componentes dos grupos PET da UFPel. Com isso, foi realizado um sorteio
entre os integrantes da cada um dos grupos que pretendiam enviar seus tutorados ao evento, sendo que
nosso representante não foi agraciado com passagem. Como o evento era em um estado do Brasil muito
distante do Rio Grande do Sul e o valor da passagem tornava-se, por isso, extremamente caro, além da
receita de custeio já estar destinada a outras necessidades, o grupo PET ESEF achou por bem não enviar
estudante ao Evento. Além disso, foi decidido nos INTERPETs que, os estudantes que representariam os
Grupos PET da UFPEL no ENAPET, seriam responsáveis por trazer todas as informações detalhadas do
evento aos demais grupos e que as mesmas seriam discutidas internamente pelos grupos e no encontro
geral dos grupos que acontece uma vez por mês.

 

 

3.12 Grupo PET Diversidade e Tolerância

            3.12.1 Tutora: Lorena Almeida Gill selecionada via edital PRG/CPP 014/2016,
por banca examinadora instituída pela Portaria UFPel nº 1665/2016.

3.12.2.  Breve histórico das atividades do grupo: O PET Conexões de Saberes -
Diversidade e Tolerância foi aprovado pelo edital do MEC do ano de 2009, através de uma concorrência
interna (na UFPel) e em âmbito nacional. Trata-se de PET destinado a alunos em vulnerabilidade social,
isto é, pessoas com baixa renda, cuja família não teve acesso a cursos superiores e que moram em bairros
periféricos da cidade.

A ideia norteadora do PET DT é a transdisciplinaridade, ou seja, a construção do
conhecimento através da formação de uma unidade que reconhece as diferenças e articula elementos para
além das áreas de conhecimento, percebendo a complexidade do mundo real.

O grupo PET Diversidade e Tolerância tem a capacidade de comportar até 12 (doze)
petianos bolsistas e 6 (seis) petianos voluntários, conta com a participação de 12  petianos bolsistas, todos
selecionados por meio de edital de seleção  específico, aberto a todos acadêmicos da Universidade Federal
de Pelotas.

Vale salientar que já passaram pelo programa 29 diferentes acadêmicos, todos bolsistas,
responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2016 todas as atividades propostas foram realizadas. Ao final de cada ano se faz
uma avaliação criteriosa do que foi realizado, visando se projetar novas ações que possam ser
concretizadas. Uma atividade apenas, “Histórias Vividas”, relacionada à construção de narrativas em um
asilo de Pelotas, não pode ser concluída no ano de 2016, pois iniciou tardiamente e deve adentrar 2017,
tendo em vista o calendário diferenciado da UFPel. De outra forma, duas atividades bem importantes não
tinham sido pensadas e foram executadas: uma foi a Pedalada Solidária, que buscou estabelecer vínculos
com os outros PETs, discutindo temas com a mobilidade urbana, uma cidade sustentável, além de realizar
uma atividade física e arrecadar brinquedos para uma creche, na qual atuamos e a Semana de Prévias, que
deixou os alunos mais seguros para realizarem suas comunicações em grandes eventos, como o
Congresso de Iniciação Científica da UFPel, por exemplo. O trabalho no ano de 2016 foi bastante
produtivo, pois os alunos se envolveram nas atividades e ficaram mais próximos. De outra maneira,
participaram de eventos mais gerais como o SULPET, por exemplo, no qual puderam conviver com
vários exemplos de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Um outro ponto que merece destaque foi a
ampliação do número de pessoas relacionadas à nossa comunidade no Facebook. Temos conseguido nos
comunicar mais facilmente sobre temas importantes para nós, como diversidade, tolerância, inclusão.
Algumas das nossas postagens atingem mais de mil visualizações, o que facilita, por exemplo, a
publicização de nosso jornal, por exemplo. Nessa perspectiva, 2016 foi um ano bem produtivo para o
PET Diversidade e Tolerância, que vem se fortalecendo como um grupo importante na UFPel.

No que diz respeito às atividades de ensino foram executadas oficinas sobre o currículo
Lattes, oficina sobre a metodologia de História Oral, jornadas de formação sobre Diversidade e
Tolerância, oficinas de oratória e leitura de textos em francês, ministrado por uma de nossas petianas.
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Sobre às atividades de extensão foram várias as desenvolvidas, mas ressalta-se aquelas
relacionadas à Terceira Idade, já que o PET participou de disciplinas e oficinas ministradas a este
importante programa da UFPel e também a participação na Escola de Inclusão, que atua com jovens e
adultos que possuem alguma deficiência. Uma outra atividade no campo de extensão tem tido bastante
êxito e trata-se do Ciclo de Documentários e Debates, que convida especialistas da área para apresentar
um pequeno vídeo visando discuti-lo com os presentes.

No campo da pesquisa também foram várias as atividades realizadas com ênfase para
aquela que procurou verificar as novas formas de inclusão e exclusão trazidas pelo SiSU. Tal estudo
procurou abarcar um bom número de cursos de graduação, especialmente aqueles em que os bolsistas do
PET estavam vinculados.

 

3.13 Grupo PET Conservação e Restauro

            3.13.1 Tutora: Francisca Ferreira Michelon. Ata de Recondução: nº 06/2014
CLAAPET UFPel.

3.13.2.  Breve histórico das atividades do grupo: O Grupo PET Conservação e Restauro
iniciou seus trabalhos em dezembro de 2010 e desde então vem desenvolvendo uma série de atividades de
ensino, pesquisa e extensão, colaborando com o desenvolvimento do curso de Conservação e Restauração
da UFPel, único curso desta área no Brasil que possui um grupo PET.

Este grupo conta hoje com a participação de 12 petianos bolsistas, todos selecionados por
meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos acadêmicos do curso de Conservação e Restauração.
Vale salientar que já passaram pelo programa 63 diferentes acadêmicos, entre bolsistas e não bolsistas,
responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

Tal como no ano anterior, as atividades consideradas bem conduzidas em 2015, foram
mantidas em 2016. Sabia-se que algumas delas demandariam recursos para desenvolvimento e poderiam
não ocorrer em razão disso. No entanto, havia um número de propostas que nos permitiu optar pelo risco.
De fato, algumas ações não ocorreram em decorrência da falta de recursos e outras devido à mudança de
calendário decorrente da greve dos servidores. Destaca-se a continuidade da participação do Grupo na
Semana dos Museus e a continuidade do projeto De Tudo um Pouco, que continua possibilitando que
diferentes temas se desenvolvam com liberdade nos métodos de discussão. Permaneceu o Cinepet, que
inovou ao ingressar a proposta de um ciclo de cinema japonês. A recepção aos novos alunos, foi mantida
no mesmo modelo já praticado nos anos anteriores. A trajetória do grupo completou seis anos em
dezembro e procedeu-se à seleção do novo tutor. A tutora já havia anunciado ao Grupo que se afastaria ao
completar seis anos, sem vir a candidatar-se. Justificou a decisão por considerar que tendo cumprido dois
mandatos, deveria possibilitar que outro colega viesse a conduzir o grupo. O entendimento partiu de duas
considerações: a primeira que pautou a desejável renovação que uma nova tutoria oportuniza; a segunda
que considera que o Grupo se fortalece ao promover a experiência do trabalho de equipe com pessoas
diferentes. Uma nova liderança oferece a possibilidade de novos pontos de vista, novos interesses e novas
possibilidades. Desse modo, em dezembro ocorreu o processo que elegeu a nova tutora. No ano de 2016,
a tutora efetivamente representou o grupo no Colegiado do Curso, no Departamento de Museologia,
Conservação e Restauro, e no Núcleo Docente Estruturante do Curso. Conduziu a orientação do trabalho
de conclusão de curso de três das seis petianas concluintes. Sobre a sinergia do trabalho em equipe,
observou-se que o grupo se manteve inalterado ao longo do ano. Buscou-se dar continuidade à pesquisa
sobre a trajetória dos ex-bolsistas egressos do Curso. Como ações de apoio destaca-se a promoção da
Oficina de Caracterização Estrutural do Patrimônio Cultural Metálico, voltada para explicar o uso de
técnicas metalográficas para caracterização dos bens dessa tipologia. A participação do Grupo no
Programa de Extensão O Museu do Conhecimento para Todos também deve ser destacada. O referido
Programa inaugurou em setembro a exposição Entre o sal e o açúcar: o doce através dos sentidos,
exposição com vários recursos assistivos e primeira de longa duração do Museu do Doce. Em outubro, o
Grupo participou da organização do Encontro de Acessibilidade em Museus que reuniu a Profa. Patrícia
da Silva Dorneles, docente da UFRJ e o Prof. Eduardo Cardoso, docente da UFRGS, bem como a
técnica cultural Márcia Santos, do Museu Joaquim Felizardo para discutir programas e ações de
acessibilidade em ambientes culturais. Ainda, dentro dessa perspectiva inclusiva, o Grupo apoiou a ação
Cá Entre Nós, especificamente na palestra Deficiência Visual e os Cães como Tecnologia Assistiva,
também ocorrida em outubro. A motivação do Grupo para atuar com o tema acessibilidade, também se
manifestou no cinepet de outubro, no qual se apresentou e discutiu o filme nacional Nise: o coração da
Loucura. Importante ação foi o trabalho de tradução para o inglês desenvolvido por uma das bolsistas no
catálogo Os Museus da UFPel. O livro lista as instâncias museológicas das unidades de ensino da
Universidade Federal de Pelotas e lança as bases para uma política de apoio e fomento aos setores que
guardam acervos de natureza histórica tecnológica e cultural da Universidade e para a rede de museus da
UFPel.

Duas atividades não foram desenvolvidas. A atividade Oficinas Inclusivas constituiu
tentativa sem sucesso. Inicialmente apresentada ao Colegiado do Curso, foi bem recebida. No entanto, os
professores solicitaram à tutora que a proposta fosse tratada como as monitorias de apoio aos conteúdos.
Desse modo, tanto os conteúdos como os alunos que realizariam as oficinas seriam determinados pelos
docentes. Embora o grupo tenha atendido a demanda do colegiado, o calendário e a operação da proposta
sob essa nova concepção mostraram-se impraticáveis. Já nas primeiras tentativas, tanto a determinação dos
conteúdos como a preparação do aluno não conseguiram ser cumpridas pelos docentes, sobretudo por
falta de tempo. Desse modo, acordou-se não realizar a proposta. No ano de 2016, o Festival de
Gastronomia restringiu-se aos restaurantes da cidade e ao espaço ocupado pela Fenadoce. Desse modo, o
Museu do Doce não participou do Festival e, consequentemente, a ação de apoio não aconteceu. O
Seminário Interno de Avaliação, ocorrido nos demais anos, não foi possível em decorrência da greve dos
servidores, no entanto, o grupo retomou o questionário e buscou discuti-lo a partir da vontade de cercar
métodos que poderiam sugerir ações de combate à evasão. Das atividades não realizadas, concluiu-se que
a oferta da primeira dependerá de um redirecionamento que opte pela autogestão de método e conteúdos.
A segunda, dependerá da agenda do Festival de Gastronomia que é resultado da negociação entre o
Centro de Dirigentes Logistas de Pelotas e a coordenação do Festival, âmbito sobre o qual a UFPel não
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tem gerência. Sobre a terceira, tendo havido a liberação do uso do recurso, o Grupo decidiu aplicar boa
parte no pagamento das inscrições de sete petianos no Sulpet do ano de 2017.

Algumas atividades foram parcialmente desenvolvidas. A pesquisa Memória do Grupo
PET Conservação e Restauro conseguiu obter contato com a maioria dos egressos e parte contribuiu com
depoimentos sobre o seu período no Grupo. Há um levantamento necessário, ainda, que transcende o
depoimento. Trata-se da verificação da trajetória do egresso no campo de formação. A tentativa de fazer a
observação no Lattes mostrou-se ineficiente (a maioria não o atualiza). O rastreamento individual foi a
opção, não desenvolvida ainda. Já na Sala 54 da Faculdade de Odontologia foram realizadas as etapas
preliminares do levantamento, tanto para o trabalho de diagnóstico quanto para a pesquisa. Houve reunião
do grupo na sala, registro fotográfico, análise do contexto e reuniões com a direção da FO. Houve convite
para o Grupo de Engenharia Hídrica participar e desenvolvimento da ação por ambos os grupos. No
entanto, o encaminhamento da direção da FO foi no sentido de levar ao setor de infraestrutura da UFPel a
reforma do local, antes de qualquer ação de restauro. A pesquisa, que foi proposta complementar, também
acordou-se iniciar após. Tanto a greve dos servidores como a necessidade de continuar usando a sala
como auditório acabaram impedindo a ação durante o ano. Ainda é uma demanda que poderá constar no
planejamento de 2017. Por conta da falta de recursos e da impossibilidade do Curso apoiar a viagem dos
petianos, nesse ano não houve representação do Grupo nos encontros do PET (regional e nacional), no
entanto, no final do ano garantiu-se a participação de 7 petianos no SULPET de 2017. Das atividades
parcialmente desenvolvidas, apenas o Seminário Interno deverá ser revisto à luz da proposta que a Pró-
Reitoria de Ensino está desenvolvendo para estudar a evasão universitária. Indica-se aguardar a definição
de como o assunto será tratado institucionalmente. As demais poderão ser continuadas.

 

3.14 Grupo PET Engenharia Agrícola

            3.14.1 Tutor: Carlos Antônio da Costa Tillmann. Ata de Recondução: nº
10/2016 CLAAPET UFPel.

3.14.2.  Breve histórico das atividades do grupo: O Grupo PET – Engenharia Agrícola foi
criado em agosto de 1995, pela Profa. Ângela Maestrini.  Inicialmente, o PET - EA teve quatro bolsistas,
no primeiro ano, sendo selecionados mais quatro em agosto de 1996, e mais quatro bolsistas em agosto de
1997, totalizando doze bolsistas. A partir de então, foram sendo selecionados novos petianos para
substituir os que se desligaram ou se formaram. Á Profa. Ângela Maestrini foi à tutora do Grupo de sua
criação (1995) até 2003, quando se aposentou.  Foi substituída pelo Prof. Orlando Pereira-Ramirez entre
2004 e 2012. Em 2012, a Profa. Rita de Cássia Fraga Damé foi tutora do PET. E o Prof. Carlos Antônio
da Costa Tillmann é o tutor desde 2013.

O Grupo PET – Engenharia Agrícola tem a capacidade de comportar até 12 (doze)
petianos bolsistas e 6 (seis) estudantes voluntários. O Grupo PET – Engenharia Agrícola conta com a
participação de 12 (doze) petianos bolsistas, todos selecionados por meio de Edital de Seleção específico,
aberto a todos acadêmicos do Curso de Engenharia Agrícola. Vale salientar que já passaram pelo
programa 191 diferentes acadêmicos, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de
diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2016, várias atividades foram plenamente desenvolvidas. A atividade de
Pesquisa: Estudo sobre o Desempenho Acadêmico dos Alunos do Ciclo Básico na Engenharia Agrícola
apresentou um estudo quantitativo sobre o desempenho acadêmico dos alunos no ciclo básico do curso de
Engenharia Agrícola da UFPel, buscando contribuir para o entendimento da evasão do curso. A atividade
de Ensino: Ciclo Permanente de Minicursos realizou uma atualização constante dos acadêmicos diante das
inovações provenientes das áreas de formação da engenharia agrícola. A atividade de Extensão:
Divulgação do Curso de Engenharia Agrícola – UFPel promoveu o interesse dos alunos do ensino médio
e técnico pela ciência e tecnologia, como pólo de opções que abrange a formação do engenheiro agrícola
na matriz curricular de formação com destaque as atribuições profissionais. A atividade de Extensão:
Curso de Capacitação no Cadastro Ambiental Rural formou facilitadores para a inscrição de imóveis
rurais no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), dando continuidade às ações de
fomento e apoio à implementação do Novo Código Florestal. A atividade de Extensão: Curso de
Executores em Aviação Agrícola habilitou legalmente técnicos para atuar na área de aviação agrícola com
ênfase a aplicação aérea de defensivos agrícolas. A atividade de Ensino: Oficina do Saber buscou reduzir
os elevados índices de reprovação nas disciplinas básicas dos cursos de engenharia, bem como diminuir a
evasão desses cursos. A atividade de Ensino: Ciclo de Palestras do Curso de Engenharia Agrícola –
UFPel divulgou ações do PET EA bem como oportunizou aos acadêmicos dos cursos de engenharia
aprimoramento em áreas de interesse. Permitiu melhor performance aos petianos no discernimento de
ações voltadas ao ato de organizar e apresentar palestras em público. A atividade de Extensão: Visitas
Técnicas Orientadas visou sensibilizar e provocar uma prática de conhecer profissionais, empresas e o
ambiente no qual o futuro profissional estará inserido, despertando o interesse dos acadêmicos do curso de
Eng. Agrícola, estimulando e potencializando as áreas preferenciais do curso como forma de orientar e
direcionar seus estudos para uma área específica de formação. A atividade de Extensão: Capacitação na
Produção Integrada de Produtos Agropecuários. Propiciou treinamento de pesquisadores, técnicos e
produtores na produção integrada de produtos agropecuários. Capacitou auditores e responsáveis técnicos
em produção integrada do tabaco. Desenvolvimento de recursos humanos para atuar na produção
integrada com vistas a certificação. Fomentou a produção, difundir e transferir tecnologias como
elementos básicos de transformação e obtenção de produção sustentável. Em março/2016, foram
capacitados 36 RTs da atividade agrícola do tabaco pertencentes a industrias fumageiras dos três estados
RS, SC e PR. A atividade de Pesquisa - Perspectivas dos Alunos do Ciclo Básico do Curso de
Engenharia Agrícola visou a melhoria do ensino para os alunos que estão no ensino básico do curso de
engenharia agrícola. A atividade de Extensão: Seminário de Agricultura de Precisão foi realizado para
atualizar e capacitar estudantes e responsáveis técnicos em agricultura digital aplicada a sistemas agrícolas.

A atividade de pesquisa: Avaliação das perdas em colhedoras na colheita mecanizada de
arroz irrigado oportunizou aos alunos envolvidos um grande desafio de vivenciar na prática o
planejamento, execução e condução aos objetivos e resultados de uma pesquisa, com detalhes de campo e
em escritório de todos os fatores que foram considerados envolvendo este projeto.
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As atividades Reestruturação do Laboratório de Mecanização Agrícola, Memorial da
Faculdade de Engenharia Agrícola, Manual de Fiscalização do Exercício Profissional - Câmara de
Agronomia - CREA-RS e Educação Sanitária e Ambiental em Escolas Rurais foram parcialmente
realizadas, em função da paralisação que aconteceu na Instituição. Entretanto, algumas ações puderam ser
realizadas pela equipe responsável. Neste sentido, realizamos visitas a escola rural selecionada para
acolher o projeto, além de esboço com orçamento dos elementos necessários ao desenvolvimento do
projeto. Devemos dar continuidade para o próximo ano, incluindo estas ações no planejamento futuro.

Uma atividade de extensão não foi desenvolvida, a Coleta de óleos e gorduras residuais
(OGR). Foi suspensa em razão da impossibilidade temporária da empresa parceira de recolher o resíduo.
Neste sentido, procuraremos outra empresa interessada no recolhimento, visto que é uma fase importante
para viabilizar a execução do projeto.

 

3.15 Grupo PET Fronteiras - Saberes e Práticas Populares

            3.15.1 Tutora: Denise Marcos Bussoletti. Ata de Recondução: nº 01/2016
CLAAPET UFPel.

3.15.2.  Breve histórico das atividades do grupo:

O PET Fronteiras: saberes e práticas populares foi aprovado através do Edital nº 11, de 19
de julho de 2012. Na ocasião a proposta se inseria no “lote II” destinado a até 15 grupos com foco no
trabalho com comunidades populares urbanas, campo, quilombola ou indígenas, voltados à diversidade
social e constituído exclusivamente por bolsistas em condição de vulnerabilidade social e econômica. É
importante ressaltar que no referido certame a proposta foi selecionada, após ampla e vasta concorrências,
entre as primeiras propostas do pais, sendo o único grupo da UFPel aprovado naquele momento. Ao
longo de sua trajetória o PET realiza o seu trabalho tematizando os saberes e as práticas populares
focalizando a produção de conhecimentos verificados através das manifestações culturais que se
desenvolvem nas comunidades populares urbanas e rurais da cidade de Pelotas.

O grupo PET Fronteiras tem a capacidade de comportar até 12 (doze) petianos bolsistas e 6
(seis) petianos voluntários, conta atualmente com a participação de 12 petianos bolsistas, todos
selecionados por meio de edital de seleção específico, aberto a todos acadêmicos da Universidade Federal
de Pelotas. Vale salientar que já passaram pelo programa 25 diferentes acadêmicos, todos bolsistas,
responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

O ano de 2016 foi um ano atípico para o PET Fronteiras. Estamos no quarto ano do
Programa e neste momento em plena fase de renovação do quadro de bolsistas. Nesta perspectiva os
projetos que já vinham sendo desenvolvidos conseguiram o êxito esperado e foram desenvolvidos
plenamente. São elas: Atividade de Extensão: Parceria; Atividade de Ensino: Aula-Extra; Atividade de
Extensão e Ensino: Margaridas Sem Terra; Atividade de ensino-pesquisa-extensão: Teatro Down;
Atividade de Extensão: Coma Curtas; Atividade de Extensão: Manifeste; Atividade - INDICADORES
PRODUÇÃO – ARTIGOS; Atividade de Ensino: Laboratórios da Diferença e Oficinas da Diversidade;
Atividade de Extensão: Crianças e Borboletas.

Aliado a isto fatores da conjuntura nacional e local como a greve dos funcionários públicos
nas universidades federais tiveram um forte impacto na realização e finalização das atividades, objetivos e
metas propostos inicialmente. De outra parte estes fatores elencados serviram também para propiciar um
espaço de debate e formação interno, que paradoxalmente não seria possível em outro cenário. Espera-se
do ponto de vista do processo pedagógico que o saldo deste período possa ser sentido durante o ano de
2017.

Os projetos elencados como em desenvolvimento parcial, devido aos motivos no item
anterior elencados (greve nas universidades e renovação do quadro de bolsistas) deverão ser realizados
segundo o calendário acadêmico da UFPel, ou seja, até o final de março. Neste sentido, foi assinalada a
condição de desenvolvimento parcial para que sejam resguardadas as condições de possibilidade e
obrigatoriedade de sua execução e finalização, tal como proposta no planejamento inicial. São elas:
Atividade Pesquisa Coletiva - Observatório da Diversidade Cultural (ODC); Atividade de Extensão:
Programa de Rádio - Cantos, Contos e Pontos; Atividade de Ensino - Revista Acadêmica Virtual;
Atividade de Extensão - Contadores de Histórias; Atividade de Extensão: Catálogo Cultural da
Diversidade; Atividade - Projeto de Extensão: Dicionário da Diversidade Cultural.

 

4. AVALIAÇÃO DOS GRUPOS PETs/UFPel 2016 

  Grupo  PET/UFPel - 2016

 Questão Física Odontologia Agronomia Eng.
Hídrica GAPE Arquitetura Meteorologia Artes

Visuais Pedagogia Computação Ed.
Física

Diversidade
e Tolerância

Conservação
e Restauro

Eng.
Agrícola

Saberes e
Práticas
Populares

1

O tutor realizou a
prestação de contas da
verba de custeio do
ano de 2019?

sim sim Não* sim Não* sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

2.1

Relativamente à
atuação do tutor e do
grupo,  pode-se
afirmar que os
mesmos:
a) Promovem a
qualidade das ações
do programa:

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

2.2

b) Consolidam o
programa como ação
de desenvolvimento
da qualidade e do
sucesso
acadêmico e inovação
da educação superior:

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

c) Identificam as
potencialidades e
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2.3

potencialidades e
limitações do grupo
na consecução dos
objetivos do
programa.

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

2.4
d) Sugerem ações de
aprimoramento e
reorientação de ações:

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

2.5

e) Recomendam, com
base em critérios de
qualidade,
transparência e
isenção, a expansão e
a consolidação do
grupo:

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

2.6

f) Contribuem para a
consolidação de uma
cultura de avaliação
na formação da
graduação:

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim Sim

3.1

 Relativamente ao
grupo PET, pode-se
afirmar que o mesmo:
a) Apresentou
relatório anual 2019
aprovado pelas
instâncias
competentes.

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim Sim

3.2 b) Preza pelo sucesso
acadêmico do grupo.

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

3.3

c) Busca a
participação dos
estudantes do grupo
em atividades,
projetos e programas
de ensino, pesquisa e
extensão no âmbito
do PET:

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim Sim

3.4

d) Preza pelo
desenvolvimento de
inovação e práticas
educativas no âmbito
da formação em nível
de graduação:

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim Sim

3.5

e) Busca o
alinhamento das
atividades do grupo
ao Projeto
Pedagógico
Institucional e às
políticas e ações para
redução a evasão e
insucesso nas
formações em nível
de
graduação:

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim Sim

3.6

f) Busca a realização
de publicações e
participações dos
integrantes em
eventos acadêmicos
de professores tutores
e estudantes bolsistas:

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim Sim

3.7
g) Realiza
autoavaliação de
estudantes e tutores:

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim Sim

3.8

h) Viabiliza e fomenta
a realização de visitas
locais, quando
identificada a
necessidade:

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim Sim

 

*Justificativa: os Grupos PET Agronomia e PET GAPE não realizaram o relatório de prestação
de contas porque não receberam a verba de custeio no ano de 2016 devido a pendências na
prestação de contas de custeio de anos anteriores. 

5. PARECER

CONSIDERANDO:

a) artigos 23, 24 e 25 da Portaria MEC nº 976/2010, alterada pela Portaria MEC nº 343/2013;

b) aprovação do Relatório de Atividades realizadas no ano de 2016; e

c) aprovação do Planejamento de Atividades a serem realizadas no ano de 2017,

O CLAA- UFPel considera o desempenho dos 15 grupos PETs  da UFPel, ADEQUADO às
exigências do Ministério da Educação e do Programa de Educação Tutorial, ficando
evidenciado o sucesso acadêmico dos grupos.

                                         

 (assinado eletronicamente)
Dra.Carine Dahl Corcini

Presidente do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET
Interlocutora PET/PRE

                   PORTARIA UFPel Nº 22, DE 04 DE JANEIRO DE 2019

Documento assinado eletronicamente por CHRISTIAN FERREIRA
MACKEDANZ, Assistente em Administração, em 23/04/2020, às 18:53,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por CARINE DAHL CORCINI, Chefe,
Núcleo de Programas e Projetos, em 24/04/2020, às 20:17, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0931354 e o código CRC 4F5F5563.

Referência: Processo nº 23110.010955/2020-85 SEI nº 0931354

Memorando 3 (0931354)         SEI 23110.010955/2020-85 / pg. 19

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  

Processo nº 23110.010955/2020-85

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

  

Prezados

Encaminho o Relatório Institucional Consolidado dos grupos PET da UFPel referente ao
ano de 2016, obedecendo a Portaria MEC nº 976/2010, alterada pela Portaria MEC nº 343/2013 para
aprovação no COCEPE. O mesmo teve aprovação virtual dos membros do CLAAPET - Presidente
Carine Dahl Corcini, Cristina Rosa, André Nunes, Lorena Almeida Gill, Vania Grim Thies, Silvana
Bojanoski, Leomar Soares da Rosa Jr., Isabela Maria Santos Silva e Rafael Elias.

 

Atenciosamente

(assinado eletronicamente)
Carine Dahl Corcini
Chefe do NUPROP

 

 

Documento assinado eletronicamente por CARINE DAHL CORCINI, Chefe,
Núcleo de Programas e Projetos, em 24/04/2020, às 20:27, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0934187 e o código CRC 08538975.

Referência: Processo nº 23110.010955/2020-85 SEI nº 0934187
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  

Processo nº 23110.010955/2020-85

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

  

De ordem,

À CG, para análise e parecer.

Att.

Em 27/04/2020.

 

Documento assinado eletronicamente por PRISCILA MASTRANTONIO
NEVES, Assistente em Administração, em 27/04/2020, às 13:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0934837 e o código CRC 59B88810.

Referência: Processo nº 23110.010955/2020-85 SEI nº 0934837
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  

Processo nº 23110.010955/2020-85

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

  

 

A CG é favorável a aprovação do relatório

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FATIMA COSSIO, Pró-
Reitora, Pró-Reitoria de Ensino, em 23/06/2020, às 21:18, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0982487 e o código CRC CDCCD2C0.

Referência: Processo nº 23110.010955/2020-85 SEI nº 0982487
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão

 

PROCESSO Nº. 23110.010955/2020-85

 

 

O Conselho Coordenador do Ensino da Pesquisa e da Extensão – COCEPE, em
reunião realizada em 09 de julho de 2020, aprovou o parecer da Comissão de Graduação - CG, exarado
no Despacho CG (0982487), sendo favorável ao RELATÓRIO INSTITUCIONAL
CONSOLIDADO – UFPel  2016, conforme Memorando 3 (0931354)

 

Ao NUPROP/PRE, para providências necessárias.

 

Em 09.07.2020,

 

Prof. Dr. Luís Isaías Centeno do Amaral

Presidente do COCEPE

 

Documento assinado eletronicamente por LUIS ISAIAS CENTENO DO
AMARAL, Presidente, em 14/07/2020, às 14:43, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0995743 e o código CRC C10E966B.

Referência: Processo nº 23110.010955/2020-85 SEI nº 0995743
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