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1. INTRODUÇÃO

                 

O 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 a interlocutora do
Programa é a Chefe do Núcleo de Programas e Projetos da PRE, Carine Dahl Corcini.

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

            

3.1.1.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.

O Grupo PET  Física tem a capacidade de comportar até 12 (doze) petianos bolsistas e 6
(seis) estudantes voluntários. Em 2017 o Grupo PET Física contou 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 Física. Vale salientar que já passaram pelo programa
aproximadamente 206 diferentes acadêmicos, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de
diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2017 quase todas atividades foram plenamente desenvolvidas. A semana de
prévias, realizada no período de 16/11/2017 à 17/11/2017, consiste em encontros com a duração de uma
hora, no qual os alunos de graduação e pós-graduação que irão apresentar trabalhos acadêmicos na
Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão (SIIEPE) da Universidade Federal de
Pelotas podem ensaiar suas apresentações. Nesses encontros os alunos apresentam seus trabalhos aos
discentes dos cursos de Licenciatura em Física e Bacharelado em Física, como também aos professores
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ligados ao Departamento de Física. Participaram da atividade os professores do Dep. de Física: Werner
Sauter, Victor Barros, Mário Lucio, Fábio Dias, Mário Silva, Fernando Simões Jr. O grupo avalia que a
atividade serviu para preparar os estudantes para a SIIEPE 2017 bem como para divulgar os trabalhos
realizados pelos discentes dos cursos de Lic. e Bach. em Física e Lic. em Matemática.

No decorrer do ano o grupo desenvolveu dois minicursos, a saber: Minicurso Hardware e
Linux: Ministrado pelo petiano Pablo dos Santos Sodré. Tendo em vista que a área de informática na
física sempre foi muito presente e necessária, este minicurso teve como objetivo aproximar e despertar o
interesse dos discentes nesse tópico. Na primeira parte do minicurso, foram abordados os comandos
fundamentais do sistema operacional Gnu/Linux, seu funcionamento e sua história. Na segunda parte do
minicurso, foi demonstrado como são e como funcionam os componentes de um computador.
Metodologia: As principais atividades dos discentes consistiram na execução de comandos de terminal
(shell) durante as aulas, acompanhando o ministrante durante a apresentação do conteúdo. O minicurso foi
apresentado com recurso de um projetor, afim de melhorar o entendimento, demonstrando na prática todo
o conteúdo apresentado. Também foi realizado uma parte prática na qual os discentes resolverem tarefas e
exercícios propostos. Metodologia de avaliação: Os alunos que participaram foram avaliados através de
uma tarefa escrita sobre o sistema operacional Linux, na parte de Hardware os alunos foram avaliados no
processo de desmontagem e montagem de um computador. Minicurso, O Fabuloso Teorema de Gauss
(COCEPE, número 3582017) - O minicurso foi realizado no campus Capão do Leão da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel) no prédio 16, sala 114. Ministrado pelo professor Dr. Giovanni Nunes do
Departamento de Matemática e Estatística do IFM. A estreita relação entre geometria diferencial e física
teórica desperta o interesse de alguns alunos e sugere eventos que possam aproximar e investigar possíveis
contribuições de uma área para com a outra. No primeiro dia foram abordados conceitos sobre

Curvas Parametrizadas; Superfícies Regulares e Primeira forma fundamental. No segundo
dia abordamos os conceitos sobre Geometria da Aplicação de Gauss; Geometria Intrínseca das Superfícies
e Teorema de Gauss. Objetivos: promover reflexões e discussões sobre as possíveis colaborações entre as
áreas de Geometria diferencial e Física. Divulgação da área de Geometria Diferencial. Despertar o
interesse dos alunos ao estudo de teorias que envolvam técnicas de Geometria Diferencial. Aprimorar os
conhecimentos técnicos e científicos dos participantes por meio de um minicurso. Metodologia: As
atividades foram realizadas com apresentação de slides e o auxílio de uma lousa. Quais os resultados que
se espera da atividade: Espera-se que os participantes despertem o interesse por projetos de iniciação
científica que envolvam a área de Geometria Diferencial. De forma geral o grupo avalia que os minicursos
são fundamentais para proporcionar um conhecimento extracurricular aos integrantes da comunidade
acadêmica do IFM, também a colaboração de outros docentes do IFM proporciona interação e integração
do grupo com a comunidade do IFM.

Na forma de um projeto de extensão, o curso pré - vestibular Desafio da Universidade
Federal de Pelotas através da Pró - Reitoria de Extensão e Cultura, tem como público alvo a comunidade
local de baixa renda. As aulas ministradas no curso nesse ano de 2017 foram realizadas pelos petianos
Cristiano Porto, Isadora Espíndola, Natan Casero, Frederico Blank e Tairize Krolow, que atualmente são
egressos do grupo. As principais atividades dos petianos no Projeto Desafio consistiu na elaboração e
apresentação de aulas semanais, além do desenvolvimento de listas de exercícios, auxílio aos alunos na
forma de monitorias, realização de oficinas e aulas especiais (aulões) em horários extracurriculares. Além
disso, os professores (petianos) participaram de reuniões internas, do processo de divulgação, da seleção
de novos alunos e professores, do ciclo de formação continuada, e ainda, participaram de avaliações
periódicas sobre o funcionamento do curso. Com o projeto espera-se alcançar resultados significativos na
aprovação do público alvo em vestibulares, PAVE e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Além disso, o projeto desafio, busca como resultado a ampliação e diversificação dos processos de
desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes de graduação e pós-graduação da UFPEL. Os
alunos são avaliados através de simulados para verificar seu desempenho durante o ano letivo.

Na forma de um projeto de ensino, a calourada da Física foi uma atividade preparada pelos
Grupos PET-Física, PIBID e coordenações dos cursos de Lic. e Bach. em Física. A atividade consistiu
em uma recepção com uma apresentação das oportunidades disponíveis aos discentes dos cursos da área
de física. Na oportunidade os grupos PET, PIBID e grupos de pesquisa apresentaram suas atividades bem
como o programa de pós-graduação em física. O grupo avalia que a recepção aos calouros é uma
importante etapa no processo de adaptação dos estudantes ingressantes e esse processo pode também
contribuir para o combate à evasão, pois os ingressantes tomam conhecimento das oportunidades
disponíveis no curso.

No SulPET o grupo obteve diversas experiências com outros grupos e com as dinâmicas
proporcionadas no evento. Já o Interpet proporciona um momento de compartilhamento de saberes e
confraternização. Os grupos apresentam suas atividades principais e discutem em conjunto com todos os
grupos pets questões de relevância para o programa.

Na forma de um projeto de extensão universitária, foram realizadas três oficinas de física
nas respectivas escolas: Colégio Municipal Pelotense (uma) e Desafio pré-vestibular da Universidade
Federal de Pelotas (duas) ambas na cidade de Pelotas- RS. Nas oficinas foram abordados experimentos de
cinemática, rotações, atrito, leis de Newton, pressão e temperatura, termodinâmica, eletricidade e
magnetismo, indução magnética. A atividade proporciona uma ação diferenciada para os estudantes do
ensino médio de escolas públicas da região e ainda auxiliou os petianos na construção dos conceitos
científicos abordados nos experimentos. Cada petiano se responsabilizou pela preparação e apresentação
de um ou mais experimentos que englobaram temas contidos nos currículos do ensino médio. Logo após,
os petianos apresentaram os experimentos para grupos de alunos, momento em que foram discutidos os
conceitos científicos e espontâneos. Esta é uma atividade histórica e tradicional no PET-Física a qual
proporcionou experiências e vivências aos petianos aproximando os estudantes da universidade com
experiências docentes, bem como a integração da Universidade com a comunidade externa.

Como uma atividade de ensino e extensão o Física na rua consiste na elaboração e
apresentação de experimentos para a comunidade em um local público durante um evento no qual a física
foi apresentada com uma didática acessível. Durante a preparação da atividade o grupo foi dividido em
duplas, sendo cada dupla de petianos responsabilizada pela preparação e apresentação de um ou mais
experimentos para o evento. Foram agendadas apresentações internas que serviram para reforçar os
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conceitos físicos dos experimentos. Após a fase de ensaios, o grupo aproveitou a Mostra de Cursos da
UFPel na 45ª Feira do Livro de Pelotas, no dia 17/11/2017 no qual foi realizada a divulgação de diversos
cursos e dos programas da Universidade. No decorrer das apresentações foi solicitado que os participantes
descrevessem os experimentos utilizando concepções espontâneas a respeito dos fenômenos físicos
apresentados. Através da realização de experimentos foram discutidas as diferenças entre a concepção
espontânea e o conhecimento científico formal. Considerando que com a formação atual do grupo PET
foi a primeira vivência experimental fora do ambiente acadêmico, o grupo considera que a troca de
experiências com o público em geral contribuiu amplamente para a formação dos petianos, pois obriga o
discente a introduzir diferentes abordagens sobre o experimento apresentado (http://wp.ufpel.edu.br/fisica-
licenciatura/2017/11/18/cursos-de-fisica-participam-da-mostra-de-cursos-da-ufpel/).

Na atividade Calouros, adote seu PET os alunos do Grupo PET-Física se encontrarem com
os alunos da Licenciatura em Física na primeira semana de aula de 2017/1 e do Bacharelado na segunda
semana de aula. Os petianos agruparam em uma caixa objetos dos quais eles se identificam, no decorrer
da atividade os calouros escolheram um dos objetos apresentados dos quais também se identificavam, esse
processo foi utilizado para agrupar calouros e petianos com alguma afinidade. Cada petiano ficou
responsável pela tutoria de um a dois calouros de cada curso, contribuindo para o processo de adaptação
do ingressante na Universidade. Embora essa atividade tenha sido realizada pela primeira vez,
observamos uma pequena redução da desistência em 2017 quando comparada com os anos de 2015 e
2016. Em 2017, com a realização da atividade, o curso de Lic. em Física teve uma desistência de 15% dos
ingressantes e o curso de Bach. em Física ficou com desistência de 45% dos ingressantes. Em 2016 a Lic.
teve desistência de 51% dos ingressantes e o Bach. em Física 46% dos ingressantes, já em 2015 a Lic.
teve desistência de 47% e o Bacharelado não teve ingresso. Assim, podemos perceber uma redução das
desistências, no entanto, enfatizamos que esses valores não são efetivos, pois não tivemos um
acompanhamento dos ingressantes nos anos anteriores. No próximo ano vamos repetir e melhorar a
atividade. Na página do facebook do grupo podem ser encontradas algumas fotos das atividades
(https://www.facebook.com/ufpelpetfisica/posts/1313956778696396).

Outra atividade foi a Iniciação à Pesquisa Científica. Durante o decorrer do ano os petianos
começaram a desenvolver pesquisa em temas específicos bem como participaram dos grupos de pesquisa
do programa de pós-graduação em Física. Os petianos que já estavam desenvolvendo atividades de
pesquisa também apresentaram seus trabalhos nos seguintes eventos: Semana Integrada da Física-UFPel
(http://wp.ufpel.edu.br/fisica-licenciatura/2017/06/13/cursos-de-fisica-promovem-2a-semana-academica-
integrada/). O evento foi realizado na data prevista - 07/06/2017 à 09/06/2017 ¿ durante os turnos da
manhã e tarde na sede do Departamento de Física no Campus Capão do Leão. A semana integrada
consistiu em apresentações de palestras e minicursos, sendo esses ministrados por profissionais da área de
física e de ensino de física. Ainda, seguindo o Projeto Pedagógico dos Cursos de Física, foi promovida
uma palestra sobre a temática Autismo. O evento contou também com um espaço de mostra acadêmica
destinada aos discentes dos cursos de graduação e pós-graduação em física do Instituto de Física e
Matemática, abrindo oportunidade para que os discentes pudessem expor seus trabalhos de pesquisa,
ensino e extensão. A programação das atividades foi elaborada pela comissão organizadora, composta
pelo PET-Física, PIBID-Física, diretório acadêmico do curso de licenciatura em Física e pelos
coordenadores dos cursos de Lic. e Bach. em Física. O grupo avalia que a atividade foi adequada
conforme sua proposta, obtivemos boa participação da comunidade acadêmica do IFM com 97 inscritos e
com uma taxa de presença de 49,5%. Para o próximo ano o grupo avalia que o espaço físico para a
apresentação dos banners deveria ser ampliado.

Durante o decorrer do ano o Grupo organizou uma grade de horários na qual foram
programadas as apresentações dos integrantes do PET, atividade chamada Seminários Internos. Devido ao
atual grupo PET ter tido sua composição alterada no início de 2017, as apresentações dos seminários
foram abertas a temas variados e que poderiam estar associadas as disciplinas dos cursos. No ano de 2017,
foram apresentados no total de 07 seminários, sendo eles: Meninas na física apresentado pelas petianas
Paola Gay, Isadora Espíndola, Valéria Franco e Kryssia Soares em 05 de junho; Lei da gravitação
universal de Newton - apresentado pelos petianos Vinícius Hernandes e Paola Gay em 14 de junho;
Introdução a Física de plasmas - apresentado pelo petiano (tutor) Fernando Simões Júnior em 14 de junho;
Parametrização da Limaçon - apresentado pelo petiano Frederico Blank em 12 de julho; Vidro de Spin –
apresentado pela petiana Alexsandra Pereira em 28 de agosto; Colisões Automotivas - apresentado pelo
petiano André Mello em 29 de agosto; Vidro de Spin e suas aplicações - apresentado pelo petiano
Vinícius Hernandes em 06 de dezembro. Nossa agenda ainda conta com outras 09 apresentações que
devem ocorrer até o final do semestre 2017/02 que deve ser realizado entre fevereiro e março de 2018 em
função do calendário acadêmico da Universidade. O grupo considerou a atividade como uma grande
oportunidade de construção e apresentação de trabalhos, visto que o fato dos seminários serem
apresentados internamente ao grupo, essa atividade proporcionou um momento de discussão no qual os
apresentadores estavam confortáveis para questões que poderiam surgir no decorrer das apresentações.

O conhecimento da língua inglesa é fundamental no meio acadêmico, em especial na área
de física, já que a grande maioria dos artigos científicos, livros e materiais para estudo utilizam o inglês
como língua padrão. A atividade Inglês no PET visa ensinar essa ferramenta necessária para a formação
dos petianos através de encontros semanais nos quais foram realizadas aulas de inglês em grupo. O grupo
PET reuniu-se semanalmente para realizar um curso de inglês em videoaula (Schumacher, Cristina,
IESDE - Curitiba, 2004) com duração de uma hora por aula. Após o término desta foram distribuídas
tarefas extra classe para que os petianos realizassem no decorrer da semana. O grupo realizou atividades
periódicas, com relação ao conteúdo do curso, e andamento da atividade. Embora a atividade tenha sido
realizada, o grupo avalia que a atividade não foi suficiente para despertar o interesse e cumprir o papel a
qual ela estava destinada. Desta forma, o grupo irá planejar outros meios para que o estudo da lingua
inglesa seja desenvolvido pelo grupo. Pretende-se realizar mudanças na metodologia de forma a satisfazer
as necessidades do grupo e aprimorar a atividade.

Duas atividades foram parcialmente desenvolvidas. A atividade Meninas na Física
proporcionou reflexões sobre a importância do papel da mulher na construção da ciência, evidenciando
que ambos os gêneros são capacitados para quaisquer áreas profissionais. Com isso, os participantes do
projeto puderam reconhecer, por diversas vezes, a importância do papel desempenhado pelas mulheres na
história da Física, ainda que muitas vezes indícios dessas colaborações sejam pouco abordadas. O projeto
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proporcionou às petianas a oportunidade de estudarem esse tema de interesse em grupo. Tal investigação
foi interessante, visto que o curso de Física geralmente não aborda temas relacionados a teorias de gênero
e suas problemáticas. A partir do conhecimento teórico e discussões, as mulheres do grupo que elaboram
o projeto tiveram a oportunidade de compreender alguns dos fatores socioculturais que corroboram para
esse cenário social. Com isso, as petianas desenvolveram o sentimento de pertencimento e capacidade
quanto ao trabalho na área de ciências exatas, sendo impulsionadas a permanecerem nessas áreas e
criarem redes de apoio necessárias para que a desigualdade de gênero inexista. O grupo avalia que parte
do projeto não pode ser plenamente realizado em função da greve das escolas de ensino médio, que como
parte do projeto previsto, algumas atividades deveriam ser realizadas nas escolas. Pretende-se dar
continuidade ao projeto no próximo ano.

No ano de 2017 estavam previstas pelo menos duas visitas técnicas, especificamente aos
laboratórios de física da UFRGS e ao Museu de Ciência e Tecnologia da PUC-RS. No dia 29/07 foi
realizada a visita ao Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, no qual participaram da atividade 38
estudantes e dois professores do Departamento de Física, o Prof. Dr. Fábio Teixeira Dias e o Prof. Dr.
Fernando Simões Jr. (tutor do PET). Na atividade os professores ficaram à disposição dos alunos para
discussões sobre os experimentos apresentados no museu. Na atividade participaram alunos dos Cursos de
Lic. em Física, Bacharelado em Física, Agronomia, Eng. de Produção entre outros. Como a atividade foi
proposta prioritariamente para os alunos ingressantes nos cursos de física, o grupo avalia que a atividade
foi muito proveitosa no sentido de motivar os alunos e aproximar os conceitos físicos do cotidiano.
Devido as circunstâncias decorrentes do atraso do calendário acadêmico da UFPel, não foi possível
desenvolver a visita aos Laboratórios da UFRGS.

 

            3.2 Grupo PET Odontologia

            3.2.1 Tutor: Josué Martos. 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
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 de sua
histo ́ria, o grupo PET-Odontologia UFPel fez parte da formação acadêmica e pessoal de quase uma
centena de jovens (88) 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 88 (oitenta e oito) diferentes
acadêmicos bolsistas, responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano letivo de 2017 a grande maioria das atividades foram plenamente desenvolvidas. A
atividade - CETAT - Centro de Estudo, Tratamento e Acompanhamento de Traumatismos em Dentes
Permanentes foi plenamente desenvolvido pelos bolsistas do PET e com ampla abrangência na Faculdade
de Odontologia. O número de pessoas atingidas pelo projeto alcança um universo aproximado de mais de
300 pacientes, entre adultos e crianças traumatizadas. Como único do gênero para este tipo de
atendimento para Pelotas e região, avaliamos de forma satisfatória a nossa atuação neste projeto. Além do
impacto social abrangente neste projeto, soma-se a aquisição de habilidades específicas na formação
humanística e técnica dos bolsistas.

A atividade Futuro Profissional foi plenamente desenvolvida pelo grupo e com resultados
excelentes. Tivemos a participação de vários docentes de instituições estrangeiras além dos profissionais
reconhecidos na área odontológica e que puderam fazer parte deste evento. Alguns pós-graduandos a
nível de Doutorado também se fizeram presentes engrandecendo nossa atividade. Além dos profissionais
do Rio Grande do Sul que participaram podemos citar docentes/pós-graduandos do estado de Santa
Catarina, da Universidad do Chile, Universidad Autonoma do México, Universidad San Carlos da
Guatemala entre outros.

A atividade Efeito do Uso de Filmes como Barreiras de Proteção de Sonda
Fotopolimerizadores avaliou a transmitância da luz emitida pela sonda de fotopolimerizador LED em
relação à composição e ao número de camadas de filmes usados como barreiras para biossegurança em
quatro materiais (polietileno de baixa densidade ¿ LDPE, cloreto de polivinila - PVC, poliéster ¿ POL e
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celofane - CEL). Foi possível concluir que a utilização de filme de PVC como barreira em
fotopolimerizador em única camada demonstrou-se o método mais eficiente quanto à transmissão de luz
emitida pelos aparelhos fotopolimerizadores tipo LED. Avaliamos a pesquisa, após o seu término, de
forma satisfatória e orientando para que a mesma seja dada a devida publicidade em periódico científico.

A atividade BOCA HISTOLÓGICA: do laboratório à clínica foi conduzida durante o ano
letivo de 2017 e plenamente executada pelo petiano. Avaliamos de forma positiva este evento por
proporcionar um auxílio aos acadêmicos e também minimizando a evasão acadêmica. Esta atividade
proporcionou ao bolsista uma atividade similar a monitoria acadêmica tradicional.

A atividade InterPET foi realizada de forma plena e satisfatória pelos bolsistas. O InterPET
é o momento de expressão dos integrantes da comunidade petiana e de reflexão sobre os distintos assuntos
de interesse comum. O calendário do Interpet procurou manter-se fiel às datas pré-definidas e aos grupos
escolhidos para sua realização. Dentro do que coube ao grupo PET Odontologia avaliamos que foi pleno
e eficaz.

A atividade de pesquisa Efeito de Agentes Clareadores na Despigmentação de Resinas
Compostas Direta foi executada pela petiana de forma plena. O projeto de pesquisa foi tão promissor e
revelador que houve a participação de um professor de óptica externo à UFPel (Universidad de
Granada/ES) e que permitiu uma qualificação extraordinária no trabalho final. Avaliação final deste
projeto multicêntrico concluiu que "within the limitations of this study, the 35% hydrogen peroxide
bleaching gel influences the brightness values (L*) of composite resins only after its first application.
Patients should be advised that existing composite restorations might not match the natural tooth color
after whitening, and their replacement may be required". O trabalho está na fase de submissão para
publicação, todo ele orquestrado pela bolsista do PET Odontologia.

A Guardiões do Sorriso é uma das atividades já consolidadas no grupo PET desde a sua
criação em 1992, sendo motivo de orgulho pelo seu alcance social. Neste ano lançamos ações educativas
no Colégio Estadual Cassiano do Nascimento no município de Pelotas, com orientações aos alunos dos
primeiros anos do Ensino Fundamental. Neste ano de 2017, em parceria com o Projeto Microbiota:
Popularização da Ciência e Tecnologia na educação básica, foi possível a colaboração de jovens alunos
do ensino médio, na discussão e elaboração de estratégias e ações do Grupo PET nesta escola.
Mantivemos ainda a parceria com a Colgate para distribuição de material informativo e Kits do Dr.
Dentuço em todas as nossas atividades.

A atividade Tratamento da doença periodontal experimental através da irrigação
subgenvival com solução de infusão de tansagem - estudo histomorfométrico em ratos foi considerada
satisfatória pois cumpriu os objetivos propostos elencados no Projeto de Pesquisa. Esta pesquisa
programada para o ano de 2017 teve sua finalização completada, averiguada nos resultados obtidos. Cabe
relatar agora a necessidade de publicidade e reflexão dos resultados, apontando as principais dificuldades
encontradas, haja vista a metodologia ter sido extremamente delicada e complexa. Avaliamos
positivamente a atividade desenvolvida pela bolsista.

Atividade considerada fundamental para o Grupo PET, a TED foi plenamente
desenvolvida. Observamos um desenvolvimento e evolução exponencial da capacidade oratória e de
apresentação dos petianos a cada sessão do TED/PET. Esta atividade trouxe mais segurança nas
apresentações dos bolsistas em Palestras e Congressos e será executada de forma mais intensa no próximo
ano acadêmico. Os bolsistas estão evoluindo para um domínio da oratória e um aprimoramento da
articulação das ideias. As 20 horas inicialmente descritas nesta atividade foram plenamente executadas.

A atividade de pesquisa Fatores indutores da hiperplasia gengival associada ao uso de
anticonvulsiantes a base de ácido valpróico foi plenamente finalizado e apresentado em eventos científicos
no âmbito da UFPel e na Faculdade de Odontologia da USP. O trabalho desenvolvido pela petiana
concluiu que a substituição do fenobarbital e da fenitoína pelo ácido valpróico teve um impacto enorme na
saúde neurológica e oral da paciente de acordo com os resultados do estudo. Pode-se concluir que foi
possível alcançar um bom resultado na paciente com um intenso controle mecânico de placa bacteriana,
orientações de higiene oral e a substituição da medicação anticonvulsivante. O trabalho encontra-se neste
momento em avaliação para publicação em periódico Internacional para coroamento final do trabalho
desenvolvido.

A atividade ACOLHENDO SORRISOS ESPECIAIS – Atenção Odontológica A
Pacientes Portadores De Necessidades Especiais, de grande importância para a comunidade local, foi
plenamente executada no âmbito do PET pela bolsista Giulia Demarco. As competências adquiridas e seu
desfecho foram considerados de grande utilidade e excelentes. Compartilhou-se positivamente os
resultados esperados no projeto estabelecido como a melhoria na saúde bucal dos participantes, buscando
elevação da auto-estima e da qualidade de vida. A questão pedagógica envolvida na atividade também foi
objeto de avaliação final, sendo tipificada como de extrema valia e importância por sua executora. O
projeto teve seu desenvolvimento semanal realizado plenamente durante o semestre letivo.

A atividade Construindo a Excelência em Ortodontia concluída de forma plena pela
bolsista envolvida. Esta atividade foi desenvolvida pelo bolsista monitor com a orientação do professor
responsável. A bolsista auxiliou na preparação de material didático e também de aulas, além de recursos
motivacionais na disciplina de Unidade de Ortodontia e Ortopedia dos Maxilares. Participou ativamente
também nos seminários extra curriculares da Unidade concluindo de forma satisfatória esta atividade
programada.

A atividade Momento Científico é um projeto pioneiro do grupo PET e excelentemente
desenvolvido dentro da escola. A avaliação interna deste evento foi satisfatória assim como a avaliação
dada pelos ouvintes dos diferentes semestres sempre ao final dos eventos. Agilizamos neste ano a
diversidade de "assuntos disciplinares" através da plataforma google-docs e também aumentamos o fluxo
de participantes, discentes e docentes. Quantitativamente extrapolamos a carga horária estabelecida no
planejamento devido aos inúmeros encontros, devendo ser objeto de avaliação para o próximo
planejamento.

A atividade Modelos de Prática Odontológica na Rede Municipal de Saúde de Pelotas foi
plenamente desenvolvida pelo PET onde buscou-se averiguar os modelos de prática adotados por
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cirurgiões dentistas da rede de municipal de saúde de Pelotas através do levantamento das Fichas de
atendimento ambulatorial e questionário previamente realizado pela gestão municipal. Avaliação final
deste projeto de pesquisa foi totalmente satisfatória devendo ser dada a seguir, a devida publicidade
(publicação) que o tema merece.

A atividade de extensão REABILITARE desenvolvido ativamente por integrantes do
grupo teve sua avaliação considerada excelente por conta de todos os aspectos desenvolvidos na sua
proposta inicial. Os atendimentos a pacientes acolhidos neste projeto com múltiplas necessidades foram
plenamente reabilitados. Cumpriu-se plenamente o papel social e educativo neste processo onde todos
foram beneficiados. O projeto desenvolveu-se efetivamente dentro da carga horária estabelecida no
planejamento durante todo o período letivo, sendo executado às quartas-feiras a partir das 18:00 horas nas
dependências clínicas da FOP/UFPel.

A atividade elencada no planejamento denominada "Hands On" foi plenamente
desenvolvida pelos bolsistas do grupo. Avaliamos ser esta uma atividade "guarda chuva" com amplas
possibilidades de temas e habilidades a serem desenvolvidos. Os problemas que poderiam ocorrer em
decorrência dos bolsistas estarem em pontos diferentes do curso não ocorreram pois houve um suporte
teórico antes e durante toda a atividade. Avaliamos também a necessidade de expansão desta atividade já
consolidada para o próximo planejamento.

A atividade Pró-Sorriso foi plenamente realizada com foco no atendimento odontológico
básico a escolares de ensino fundamental de escolas municipais, a partir de necessidades relatadas. O
atendimento foi realizado durante todo o período de funcionamento do Projeto onde os bolsistas
mantiveram atuação plena. A avaliação crítica ao final do período, realizada pelo grupo, sugeriu o
ingresso de um maior número de bolsistas para intervenção neste projeto. No âmbito das práticas de
atendimento e de ensino relatamos como uma atividade de extrema validade. O projeto desenvolveu-se
efetivamente dentro da carga horária estabelecida no planejamento (136 horas) durante todo o período
letivo, sendo executado às sextas-feiras a partir das 14:00 horas nas dependências das clínicas Norte e Sul
da FOP/UFPel.

A petiana Julia Guedes Alves participou ativamente da atividade Programa Crescendo com
um Sorriso. A atividade principal desenvolvida foi com foco nas desordens funcionais, hábitos orofaciais
e posturais deletérios de pacientes infantis. Houve o recebimento de assistência clínica especializada e
também algumas atividades de ensino e pesquisa aplicada na área de Ortodontia Preventiva e Interceptora
dentro do ambiente clínico da Faculdade de Odontologia. O projeto desenvolveu-se plenamente dentro da
carga horária estabelecida no planejamento durante todo o período letivo.

Os resultados esperados na atividade PBL - Problem Based Learning (estratégia de
aprendizagem baseada em problemas) foram totalmente contemplados. Fortalecemos a ideia de estudar
para entender e encontrar um significado no que estão estudando, e menos pelo processo de aprendizagem
por repetição e memorização. Promovemos a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos
participantes do programa com os mais diferentes temas elencados nesta atividade. Concluímos que o
PBL se estabeleceu como uma estratégia pedagógica centrada no aluno e na habilidade dos mesmos de
lidar com os mais diversos problemas. Esta atividade é umas das mais consolidadas no grupo, devendo ser
expandida para os próximos anos. Cabe ressaltar esta atividade como grande geradora de prêmios e
menções honrosas nos diferentes Encontros e Congressos onde fora apresentado. O projeto desenvolveu-
se efetivamente dentro do que foi estabelecido no planejamento.

Observou-se com a atividade de pesquisa A Utilização de Radiografias Panorâmicas na
Detecção de Osteoporose que, a partir da revisão sistemática (RS) avaliando os Índices
radiomorfométricos (IR) determinados em radiografias panorâmicas (RP), pode-se estimar a presença de
perda de densidade óssea mineral (DOM) em mulheres. Os resultados mostram que o índice é capaz de
detectar pacientes com perda da DOM, e excluir os pacientes sadios, em mais de 75% dos casos, quando
comparado à DO. Com isso, acredita-se que, pela análise do MCI na RP, pode-se estimar a diminuição da
DOM e, desta forma, encaminhar precocemente um paciente do sexo feminino para o exame de DO, a
fim de evitar a ocorrência de fraturas osteoporóticas. Conclui-se que o MCI pode estimar a perda da DOM
em mulheres. Todavia, não foi possível analisar a real aplicabilidade dos outros IR, demonstrando a
necessidade de realizar estudos clínicos. O trabalho teve destaque no meio acadêmico, sendo concretizado
como trabalho de conclusão de curso do petiano e sendo apresentado em Congresso de Iniciação
Científica e Jornadas Odontológicas da área. O bolsista cumpriu com suas obrigações neste trabalho
passando para a fase atual de publicação em periódico internacional.

A atividade Métodos de Diagnóstico por Imagem em Odontologia: Aperfeiçoando a
Técnica e a Interpretação foi avaliada de forma excelente pelo grupo. Salienta-se ainda, além das
possibilidades pedagógicas e de melhoria no atendimento ao público alcançadas, a construção de modelos
pedagógicos para o ensino da Radiologia desenvolvidas pelo grupo de trabalho. A atividade descrita foi
tão produtiva que será objeto de profunda avaliação e inserção no planejamento do grupo no ano de 2018.

A atividade EPIBUCAL - Estudo Da Saúde Bucal Em Uma Coorte De Universitários foi
finalizada dentro do projetado e foi possível identificar a auto-percepção dos acadêmicos ingressantes na
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) no ano de 2017 com relação a sua saúde bucal, satisfação com
aparência corporal, com o sorriso e a prevalência de tratamentos odontológicos estéticos. Também foi
possível avaliar a utilização, acesso e busca por serviços odontológicos além da associação entre os
desfechos auto relatados de saúde bucal com o perfil socioeconômico e demográfico.

A atividade Banco de Dentes Humanos (BDH) foi plenamente executada pelo grupo PET
Odontologia. O Banco e Dentes Humanos da FOP/UFPel é uma referência nacional na doação de órgãos
humanos para atividades exclusivamente didáticas. A avaliação dada pelo grupo é que pelas
características das fases mais técnicas do curso de Odontologia (fase pré-clínico), hoje seria impossível seu
bom andamento sem o esforço e atuação do BDH. O BDH além de prestar todo o suporte acadêmico para
as atividades pré-clinicas e de ensino zelam pela dignidade, moralidade e legalidade do uso de dentes
humanos para fins didáticos.

A única atividade parcialmente desenvolvida neste ano refere-se ao XXII ENAPET 2017,
que foi realizado na cidade de Brasília (DF), onde todos, ou uma grande maioria dos petianos deveriam
participar, como bem descrito no planejamento anual 2017. Como não foi possível o grupo se fazer
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presente no evento, por falta de recursos financeiros na época e pelo alto custo envolvido na operação,
estivemos bem representados por alguns petianos que conseguiram participar do evento (ac. Klaus
Egewarth do PET Agronomia e ac. Isabela Silva do PET GAPE) e pela nossa representante na
CENAPET, ac. Ane Tchavo que muito bem nos representaram no evento. Cabe salientar o esforço de
todo o PET UFPel para que pudéssemos, de forma coletiva, obter recursos para envio destes nossos
representantes.

 

3.3 Grupo PET Agronomia

            3.3.1 Tutora: Danielle Ribeiro de Barros, selecionado via edital PRG/CPP
009/2016 e 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. Atualmente o
grupo conta 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.

No ano de 2017 várias atividades foram plenamente desenvolvidas. O Vitivinicultura em
Foco, foi idealizada pelo Programa de Educação Tutorial (PET) e foi realizada em parceria com o
Departamento de Ciências e Tecnologia de Alimentos, na pessoa do Professor Dr. César Valmor
Rombaldi. Foi organizado em forma de palestras, que envolveram professores, pesquisadores, produtores
e técnicos que atuam na área. O evento foi realizado no Auditório da Faculdade de Agronomia Eliseu
Maciel, entre os dias 23 e 28 de outubro, no período das 12:30 às 14:00 hs. Contou com a participação
dos seguintes palestrantes: Vagner Brasil, Marcos Gabbardo, Renata Sampaio e Cezar Lindenmeyer. O
evento contou com, aproximadamente, 100 participantes e as avaliações foram as mais positivas possíveis.

Ao decorrer do ano os petianos concluíram a atividade Divulgação do Curso de
Agronomia de forma satisfatória. Esclareceram aos futuros universitários, do município de Pelotas, às
possibilidades que a universidade pública oferece para que estes possam realizar seus estudos com
qualidade e tranquilidade. Incentivaram mais jovens a se inscreverem para o curso de agronomia
abordando questões referentes ao currículo, duração, estrutura e atividades que deverão ser realizadas
durante o período da graduação. Além disso, o grupo participou da Semana Acadêmica da Agronomia
(SEAGRO) expondo as atividades realizadas no curso de Agronomia.

A atividade Horta Escolar teve parceria com 1 escola municipal de Pelotas, 3 escolas
estaduais e 1 escola particular, onde o grupo fez a proposta e, uma vez que foi aceita, propomos a forma
de como a atividade deveria ser desenvolvida. Nos primeiros encontros foram realizados um levantamento
de aspectos técnicos (tamanho das áreas disponíveis, condições do solo, drenagem, insolação, poluição e
possibilidade de uso dos locais para o fim desejado). Concomitantemente, em reuniões com as direções e
com os professores envolvidos no projeto, foram determinadas as turmas que iriam participar e quais os
anseios das instituições. Neste momento, foram discutidos diversos aspectos para engajar e envolver os
estudantes no projeto. O Projeto Horta Escolar foi divulgado para a comunidade acadêmica via cartazes e
redes sociais convidando outros estudantes, não pertencentes ao grupo PET Agronomia, para participar e
compartilhar experiências, auxiliando na construção do conhecimento dos atores envolvidos. Ao decorrer
do ano os petianos concluíram a atividade de forma satisfatória. A atividade será mantida para o próximo
ano com a participação de novas escolas do município de Pelotas.

Na atividade Colaboração na disciplina de introdução a Agronomia os petianos
participaram ativamente, em conjunto ao professor responsável e dosnovos acadêmicos, de duas aulas na
disciplina de Introdução a Agronomia possibilitando ainda maior integração com os demais acadêmicos e
apresentando o PET. Inicialmente, dois petianos, os mais antigos no grupo, explicitaram como o grupo
funciona, como é feita a seleção e os requisitos necessários para os acadêmicos participarem do PET.
Foram divulgadas as atividades desenvolvidas pelo grupo e abordados aspectos relativos às oportunidades
de crescimento apresentadas pelo curso de graduação. A atividade ocorreu de forma produtiva, pois os
novos alunos realizaram atividades práticas na qual tiveram um contato direcionado para com o curso
agregando tanto a formação dos Petianos quanto à dos alunos envolvidos na atividade.

A atividade Digestão Cultural foi realizada durante os dois semestres letivos da
Universidade Federal de Pelotas. Esta ocorreu semanalmente, com horário e datas pré-definidas, onde
haviam uma ou duas apresentações por encontro. O tema abordado pelo apresentador, no caso de
participante do grupo, foi exposto em reunião e posto em votação para aprovação de todos; e no caso de
pessoa fora do grupo, o seu tema era de livre escolha. Ao longo do ano foram observadas melhoras
significativas nos petianos, e também conseguiu-se fazer com que pessoas fora do grupo participassem da
atividade, tanto na modalidade de apresentador ou como ouvinte.

Ao longo do ano, com a atividade CinePET, foram realizados encontros mensais onde
foram apresentados a comunidade acadêmica da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, filmes e
documentários com duração em torno de uma hora e trinta minutos, em datas pré-estabelecidas em reunião
do grupo. Para escolha destes, foram realizadas enquetes em rede social do grupo, onde a mais votada foi
apresentada posteriormente a comunidade acadêmica.

Através da atividade Recepção e integração dos Calouros no início de cada semestre, um
representante do Grupo foi convidado a participar de uma cerimônia de recepção aos calouros, a qual foi
feita juntamente com o coordenador do curso e demais autoridades da Instituição, assim como demais
Grupos da FAEM. O petiano, nesta oportunidade, explanou sobre o trabalho do Grupo e a filosofia do
Programa e posteriormente, os calouros foram levados a conhecer o Campus, e os prédios e salas onde
terão suas aulas.

O evento Curso de Tecnologia de Aplicação ocorreu com uma turma na parte da manhã e
outra na parte da tarde, totalizando nos dois dias, 4 turmas com 30 pessoas. Houve uma grande procura
por parte dos acadêmicos por ser um assunto em que sempre novas tecnologias são apresentadas.
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Houve uma participação alta de todos os petianos, incluindo a tutora, nos diversos eventos
que ocorreram ao longo do ano. A participação no interpet e no olimpets (evento do PET- Educação
Física) foi significativa. No SULPET a participação foi de aproximadamente 95%. No ENAPET
conseguimos enviar um representante que atualizou todo o grupo sobre o que está acontecendo em todos
os grupos PET do Brasil.

Na atividade Pesquisa Científica os petianos realizaram estágios nos diversos laboratórios
dos departamentos de Fruticultura, Fitossanidade entre outros. Espera-se que no próximo ano, estes
participem em eventos para poder apresentar os respectivos resultados. Com esta atividade os petianos
estão tendo a oportunidade de desenvolver habilidades de elaboração de projetos de pesquisa e de
artigos/resumos científicos para publicação bem como da capacidade de expressão escrita dos alunos,
enriquecendo sua formação técnica e científica.

A atividade Utilização de Produtos Reciclados para Produção de Recipientes foi
desenvolvida como um experimento científico. Neste, foram utilizados diferentes substratos e recipientes
para o cultivo de alface em ambiente protegido. Os parâmetros analisados foram: tempo de emergência,
tempo de transplantio, formação de torrão e resistência, para as caixas de ovos, nos diferentes tratamentos.
Os dados coletados foram tabulados e discutidos dentre os integrantes que participaram da atividade. A
atividade irá continuar no próximo ano com o intuito de termos mais duas repetições e podermos avaliar
se os dados coletados se mantém.

Na atividade Estudo de comercialização de flores de corte da agricultura familiar os dados
levantados durante os dois anos de projeto com os consumidores, juntamente com os dados dos
produtores da região foram tabulados e analisados. Após a apresentação dos dados pelos coordenadores e
da análise do grupo ficou decidido o encerramento do projeto. A troca de tutores do grupo influenciou
nesta decisão, visto que o antigo tutor trabalhava nesta área, com a saída do mesmo o acesso aos
produtores e feiras da cidade ficou prejudicado. Os resultados obtidos pelo projeto foram satisfatórios e o
mesmo cumpriu o seu propósito.

Na atividade Curso de Idiomas foram ministradas aulas por alunos que vieram de países
como Haiti e Colômbia, pertencentes ao Programa de Pós Graduação do Departamento de Fitossanidade
da FAEM. As aulas ocorreram na sala do grupo PET Agronomia, das 12:45 até às 14:00. Foram
ministradas aulas de francês e espanhol onde foram adquiridas, pelos participantes, noções básicas de
comunicação dos dois idiomas.

O Horto de Plantas Medicinais e Aromáticas do Grupo Pet foi reformado e agora possui
canteiros em alvenaria, os quais possibilitaram maior facilidade de limpeza e organização, os canteiros
foram divididos em grupos que continham três petianos. Os membros de cada grupo foram responsáveis
por manter a organização e limpeza do local. As plantas quando colhidas foram destinadas aos membros
do grupo e parte e doada a alguns funcionários que trabalham na limpeza da Universidade. O horto visa
salientar a importância de alimentos produzidos sem uso de agrotóxicos visando uma alimentação
saudável.

Neste primeiro ano conseguimos trazer a prof Cristina Rosa, Pedagoga, Doutora em
Educação e Tutora do PET Educação da UFPEL que ministrou a palestra "Como se faz uma palestra?".
O tema despertou a atenção de acadêmicos de todos os cursos do Campus Capão do Leão tendo uma
participação de mais de 100 pessoas.

A atividade - Ação Ambiental no Campus Capão do Leão foi realizada periodicamente,
onde todos os membros do grupo atuaram na manutenção de dois canteiros, cuja implantação foi feita por
petianos, próximo ao Restaurante Universitário e a Faculdade de Agronomia. A avaliação foi feita pelo
aspecto visual e sempre que necessário houve a ação dos petianos na manutenção.

A atividade Projeto Cultural foi realizada uma vez a cada mês sempre após os interpets. Os
responsáveis pela organização, todo mês, trouxeram uma proposta, na reunião ordinária do grupo, a qual
foram discutidos como a atividade iria acontecer. Nestas reuniões informais foram desenvolvidas
atividades de integração, como esportes, discussões culturais, filmes, dentre outras. Esta atividade não
contou com um local fixo de realização.

Com a atividade Visitas Técnicas, pudemos conhecer a cidade de Teutônia e ver todo o
processo de produção da Cooperativa Languirú, além de conhecermos a propriedade de uma família que
fornece matéria prima para a fabricação dos produtos vendidos pela Cooperativa Languirú, tivemos a
oportunidade de conversar com os produtores e sanar dúvidas técnicas. Outra visita importante que
fizemos foi na cidade de Candiota onde conhecemos a Empresa Batalha Vinhas e Vinhos onde pudemos
ter a noção básica sobre a produção de vinhos de qualidade.

A atividade PET 25 Anos foi realizada no dia 6 de maio de 2017, e alcançou o seu
objetivo maior que foi a integração e troca de experiências entre petianos e ex-petianos (alunos e tutores).
O evento foi realizado em duas partes, no qual a primeira realizada na Faculdade de Agronomia Eliseu
Maciel, contanto com a presença de autoridades, ex-petianos, ex-tutores e os atuais integrantes do grupo
PET-Agronomia. Os ex- petianos relataram suas experiências quando participaram do grupo e também a
importância do PET para suas carreiras profissionais. Em seguida foi realizado o plantio de uma árvore
simbolizando os 25 anos do grupo PET-Agronomia na frente do prédio da FAEM. Em um segundo
momento do evento, foi realizado algo mais informal, sendo servido um almoço e um bolo em
comemoração aos 25 anos, onde todos os participantes puderam descontrair e trocar experiências do
tempo de alunos do curso de Agronomia.

O evento Workshop de cultivos agrícolas proporcionou a todos os participantes explorar
diversos aspectos sobre a cultura do milho. O evento contou com a participação de 120 inscritos durante
os três dias de duração, acontecendo no horário das 18 às 21 horas no auditório da Faculdade de
Agronomia Eliseu Maciel. Contou com a presença de quatro palestrantes com amplo conhecimento nas
diversas fases de produção e que transmitiram ao público, conhecimentos que são de extrema importância
para a vida acadêmica e profissional dos participantes.

O cooperativismo é uma área de grande importância dentro do agronegócio brasileiro, por
isso a importância da realização desse evento. O evento Cooperativismo e Desenvolvimento Agrário
contou com a presença de 90 participantes dos cursos de ciências agrárias da Universidade Federal de
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Pelotas, com palestrantes que são autoridades no tema no estado do Rio Grande do Sul. Como parte
integrante do evento foi realizado uma viagem prática para a visualização e fixação dos conhecimentos
adquiridos. O evento ocorreu conforme proposto no planejamento anual do grupo.

Somente a atividade Workshop Manejo Fitossanitário não pode ser realizada pois
dependíamos do custeio que seria utilizado para auxiliar na compra de passagens e diárias para possíveis
palestrantes. Como este só chegou no início do mês de dezembro inviabilizou tanto a obtenção de
passagens com preços acessíveis como também a disponibilidade de palestrantes nesta época. O grupo
espera que no próximo ano a atividade possa ser desenvolvida.

A atividade Herbário Virtual de Fitopatologia foi parcialmente desenvolvida. O primeiro
passo da atividade foi de recolher os Herbários Virtuais exigidos aos alunos da disciplina de Controle de
Doenças do curso de Agronomia e do programa de pós-Graduação em Fitossanidade da Faculdade de
Agronomia Eliseu Maciel, onde as imagens das doenças foram separadas por cultura e doença registradas.
Após foi enviado aos proprietários das fotos um documento de consentimento da utilização das mesmas.
As imagens são tanto em microscópio como a campo. No momento já foi criado um endereço eletrônico
da página e a mesma está sendo montada. As imagens estão sendo anexadas, e juntamente com elas
informações como cultura, nome da doença, agente causal. A atividade irá continuar no ano de 2018.

 

3.4 Grupo PET Engenharia Hídrica

            3.4.1 Tutora: Viviane Santos Silva Terra, professora vinculada ao Curso de
Engenharia Hídrica, Tutora do grupo PET Engenharia Hídrica, desde o dia 14 de junho de 2017, através
do Processo seletivo relativo ao Edital PRG/CPP 004/2017

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.

Um 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 41 (quarenta e um) diferentes acadêmicos,
entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e
extensão.

No ano de 2017, das 23 atividades propostas 20 foram plenamente desenvolvidas. A
atividade da Barcada é uma grande oportunidade para os alunos ingressantes da Engenharia Hídrica
conhecerem de perto os recursos hídricos da região de Pelotas- RS e municípios vizinhos. É uma
atividade que possui uma integração entre os alunos ingressantes no curso com os demais colegas,
professores e técnicos do cruso. Nesse ano a 9 Barcada da Engenharia Hídrica, organizada pelo grupo
PET, aconteceu no Barco Flor do Mar, pertencente da FURG, junto ao projeto Cruzeiro do Saber sob o
comando do Oceanógrafo Lauro Perello Barcellos e sua tripulação. A viagem teve início no Porto de
Pelotas em direção ao município de Rio Grande. Foi um evento que proporcionou vários pontos positivos
para os alunos e membros do PET, pois em Rio Grande foram recebidos pelo projeto CCMar, realizando
uma visita técnica e retornando a Pelotas. Dessa forma, como a Barcada espera-se obter uma menor
evasão dos alunos ingressantes, proporcionando um maior conhecimento sobre as principais áreas do
curso. Essa atividade se desenvolveu em parceria com a SAGRES Agenciamentos Marítimos, em
especial com a pessoa do Marcos Fonseca (seus parceiros Gabi Mazza e Duda Keiber) responsável pela
operação do Porto de Pelotas.

O XI Ciclo de Estudos foi realizado entre os dias 17 e 21 de julho de 2017, contou com a
presença de palestrastes de vários Estados e de áreas voltadas para o curso de Engenharia Hídrica. Além
dos alunos do curso de engenharia hídrica, também se fizeram presente alunos da engenharia civil,
engenharia sanitária ambiental, geológica, entre outros, todos da UFPel. Os intercambistas do curso de
engenharia hídrica apresentaram suas experiências fora da UFPel e do Brasil, sempre incentivando os
demais colegas para a realização do intercâmbio. Ressalta-se a importância da atividade para o grupo
PET-EH e para os discentes do curso de engenharia hídrica, principalmente para os alunos iniciantes do
curso (1º à 4º semestre). Tais alunos mostraram-se interessados e empolgados com as áreas do curso,
sendo um ponto positivo.

O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU, com a finalidade de promover a
conscientização sobre a conservação dos recursos hídricos em todo o mundo. Anualmente é escolhido um
tema para este dia, que em 2017 é: Águas Residuais. No dia 22 de março foi comemorado o "Dia
Mundial da Água" e o PET Engenharia Hídrica realizou uma ação alusiva a esse dia tão importante para
todos, buscando a troca de informações e conscientização sobre o uso da água. Todos os alunos,
professores e técnicos do curso de Engenharia Hídrica foram convidados a participarem. Também foi
realizado um convite a toda comunidade acadêmica da UFPel e população de Pelotas-RS. Os bolsistas do
grupo PET-EH ficaram localizados na sinaleira da praça Coronel Pedro Osório com o intuito de abordar
as pessoas que passavam no local, fornecendo adesivos e conscientizando a população com soluções
sustentáveis para economizar água, reduzir a produção de lixo, cuidar melhor do meio ambiente com
atitudes simples, realizadas diariamente. A atividade obteve uma resposta positiva da comunidade e
principalmente em relação as crianças. O grupo se mostrou satisfeito com o objetivo atingido.

A viagem de estudos foi elaborada e organizada pelo grupo PET-EH para o XXII
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. O evento foi realizado em Florianópolis-SC, abrangendo todas
as áreas do curso de engenharia hídrica. A viagem de estudo contou com interação do grupo PET, alunos
de graduação dos cursos de engenharia hídrica, engenharia agrícola e engenharia civil, e da pós-
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graduação em recursos hídricos e pós-graduação em manejo e conservação do solo da UFPel, além de
alunos do IPH. O evento pode proporcionar ao grupo uma maior interação com os demais colegas da
UFPel e de outras instituições, o conhecimento de profissionais voltados para a área de recursos hídricos e
com o mercado de trabalho, através das empresas que estiveram no evento.

O Grupo PET Engenharia Hídrica participou do XX Sulpet, que foi realizado em
Florianópolis-SC, e teve como temática a Responsabilidade Política e Unificação Nacional. O evento
contou com grupos PET da região Sul (RS, SC e PR) e ocorreu entre os dias 20 e 23 de abril. O PET
Hídrica apresentou uma de nossas atividades, a Mesa Redonda com o tema "Mulheres na Engenharia".
Com a participação no evento o grupo adquiriu experiência, conhecimento e pode dividir com os colegas
de grupo e com a comunidade acadêmica do curso de engenharia hídrica, através de projetos ou
atividades de integração.

A atividade Pet na Escola do grupo PET Engenharia Hídrica realizou mais uma edição da
atividade "PET na Escola". A atividade foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino Médio Santa Rita,
escola pertencente ao município de Pelotas-RS. O grupo apresentou informações sobre a gestão dos
Recursos Hídricos e sua interação com os outros sistemas da natureza e do solo. Também ocorreram
brincadeiras com os alunos menores, afim de proporcionar um melhor aprendizado sobre o tema proposto.
A atividade proporcionou ao grupo PET-EH a sensibilidade social, além de permitir ao petiano a
responsabilidade de ministrar uma aula. Também proporcionou, questões de ordem organizacional, onde
o petiano participou de todas as etapas de elaboração da atividade. Este momento propicia uma interface
de contato, no qual traz um crescimento social ao aluno promotor da ação.

A atividade "Recepção dos Ingressantes da Engenharia Hídrica", foi realizada
conjuntamente com a coordenação do curso de engenharia hídrica na disciplina de Tutoria I. O grupo
PET- EH apresentou aos alunos ingressantes o Programa de Educação Tutorial do curso de engenharia
hídrica. O intuito foi despertar nos alunos o interesse de participar do grupo, além de promover uma
interação dos petianos com os novos graduandos. Essa atividade é considerada positiva, pois após a
apresentação do grupo, sempre que ocorre a seleção de bolsistas para o PET-EH, os alunos já possuem
um conhecimento básico sobre o programa e o grupo.

O "PetLab" é uma atividade que vem sendo desenvolvida desde a criação do grupo PET-
EH. É uma atividade com vários aspectos positivos, que proporciona aos petianos um aprendizado além
da sala de aula. Cada petiano desenvolve uma atividade ou trabalha em projetos dentro dos laboratórios
do curso de engenharia hídrica, e também de áreas afins ao curso. Os petianos nos laboratórios
disseminam conhecimento e agregam benefícios para a vida profissional, através da elevação da qualidade
acadêmica, contribuindo para melhoria do curso. Os petianos, juntamente com o grupo do laboratório, na
qual fazem parte, participam de eventos (congressos, simpósios, encontros, entre outros), agregando
conhecimento para si e para o grupo PET.

A atividade "Pet Casa Lar", proporcionou ao grupo PET-EH uma ação totalmente de
cunho social. Essa atividade foi desenvolvida no asilo de mendigos, em uma tarde cheia de atividades,
conversas e principalmente a troca de experiência. O grupo pode através dessa atividade, formar um olhar
mais crítico diante dos problemas sociais, e tentar ajudar de alguma maneira, tornando um dia pelo menos
de cada uma das pessoas mais feliz.

A atividade Estudo Integrado na Região do Anglo (EIRA) dentro do que foi programado
para o ano de 2017 foi desenvolvida plenamente. Ainda possui outras etapas que serão realizadas durante
o ano de 2018, na qual faz parte do planejamento anual. No que foi desenvolvido até o presente
momento, pode se perceber uma boa interação com a comunidade da Balsa. A comunidade mostrou-se
interessada com a conservação dos recursos hídricos e respondeu a um questionário aplicado pelos
petianos. Essa troca de experiência entre os petianos do curso de engenharia hídrica e a comunidade da
Balsa, só acrescentou para que os bolsistas pudessem ter uma melhor visão social da comunidade que se
encontra ao lado da Instituição onde eles estudam.

Nos dias 2 e 4 de outubro durante a IX Semana Acadêmica da Engenharia Hídrica o grupo
PET EH, realizou a atividade "Ação de Extensão Sobre o Uso Consciente dos Recursos Hídricos". A
ideia de realizar a atividade durante a semana acadêmica do curso foi de proporcionar aos alunos a
conscientização do uso e conservação da água e do solo. Além de proporcionar aos bolsistas do grupo
PET-EH uma melhor interação com os colegas de curso. Como aspecto positivo o grupo conseguiu
transmitir toda a informação através da comunicação visual sobre a importância de se preservar os
recursos hídricos, levando informações a respeito da poluição e desperdício de modo global. Além dos
alunos do curso, alunos de outros cursos que passavam pelo local, também foram convidados a participar.
Todos acharam importante a atividade e o tema proposto.

A atividade EnsinaPET teve como objetivo incentivar os petianos a desenvolver ou
mostrar habilidades que não são expostas dentro do meio acadêmico. Cada bolsista, apresentou uma
habilidade, havendo uma maior interação entre os petianos, onde cada um pode interagir com a atividade
do outro. Também proporcionou uma ampliação da aprendizagem extraclasse, contribuindo para o
crescimento acadêmico, profissional e socioeducativo do grupo. Além disso, a atividade pode
proporcionar aos participantes, melhorar a sua desenvoltura frente ao público, através de apresentações e
possibilitou uma melhor aceitação em relação a críticas, para melhor o rendimento pessoal e do grupo.
Anteriormente eu havia clicado por engano em parcialmente desenvolvido, mas está atividade foi
plenamente desenvolvida.

O "Pet Oline" em muitas das suas divulgações das atividades do grupo PET-EH, obteve o
maior número de visualizações, compartilhamentos e curtidas. Ampliando assim, a sua rede de contato,
tanto dentro do curso de engenharia hídrica, como fora dele e da UFPel.

A atividade "Olimpíada da água" foi realizada na Escola Ferreira Vianna, localizada na
Balsa. O grupo PET-EH, juntamente com os professores da escola, escolheram os alunos dos últimos
anos com a intenção de estimular o aprendizado. Foram aplicadas questões de múltipla escolha, sobre a
conservação e preservação da água e do solo. Os alunos que se destacaram nas suas respostas, foram
presenteados com uma medalha e um prêmio, os demais receberam um certificado de participação. Pode-
se perceber uma grande interação entre os petianos e os alunos da escola, com uma grande troca de ideias,
proporcionando a todos um maior conhecimento sobre recursos hídricos.
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O CinePET do grupo PET Engenharia Hídrica, foi voltado para os alunos do curso de
engenharia hídrica, professores e técnicos. Onde foi apresentado ao público participante o documentário
"A seca no Nordeste e a Transposição do Rio São Francisco". Neste espaço, pôde-se debater sobre
questões importantes relacionados aos Recursos Hídricos no Nordeste e suas abrangências. O intuito da
atividade foi despertar na comunidade acadêmica do curso de engenharia hídrica o interesse em participar
de atividades de caráter lúdico, informal e contextualizado, proporcionando algo diferente e interessante,
entre as extensas jornadas de aulas. Também proporcionando uma maior interação entre grupo, os alunos
ingressantes, os alunos já existentes e os professores do curso.

No dia 16 de novembro o grupo PET Engenharia Hídrica realizou a segunda edição da
atividade "Mesa Redonda", onde o tema abordado foi ¿Viver em paz para, estudar em paz: A depressão
nas universidades. O tema foi muito bem recebido pelo público, sendo uma oportunidade de debater um
assunto de extrema importância na sociedade. O grupo PET-EH sente grande satisfação de ter realizado
este evento, tendo a presença do psicólogo João Arturo Dorner, a representante da PRAE Juliana Antunes
Souza e todo o público que compartilhou o evento.

O English Day é uma atividade voltada para os bolsistas do grupo PET-EH, foi ministrado
pela professora de Inglês Fernanda Schlee. Essa atividade teve como objetivo proporcionar aos
integrantes do grupo PET, a oportunidade de treinar simultaneamente a fala e a audição da língua inglesa.
A atividade proporcionou vários pontos positivos para o grupo, como melhorar a afinidade dos bolsistas
com a língua inglesa, dicção e oratória.

No dia 06 de outubro de 2017 foi realizado o Hídrica de Portas Abertas 2017. O grupo
PET Engenharia Hídrica expandiu esta atividade, para a comunidade externa da UFPel e convidou os
alunos da Escola Ferreira Vianna, para conhecer a Universidade Federal de Pelotas. Durante a atividade
os bolsistas do grupo PET-EH, apresentaram o campus Anglo, o curso de graduação em Engenharia
Hídrica e o grupo PET. Os alunos do Ferreira Vianna, conheceram todos os laboratórios do curso de
Engenharia Hídrica, conversaram com professores, técnicos e alunos do curso. O grupo PET-EH,
ministrou uma palestra com informações sobre as atividades realizadas dentro da Universidade e as
possíveis áreas de atuação do engenheiro hídrico. Com a atividade foi proporcionado aos presentes o
despertar de continuar estudando, mostrando a importância de se permanecer na Escola e quem sabe na
Universidade.

A atividade "Cursos de Capacitação", das 23 atividades propostas pelo grupo PET-EH no
planejamento de 2017, foi a única que não foi desenvolvida. Podemos atribuir a não realização da
atividade, devido ao desenvolvimento de outras atividades que não constavam no planejamento anual do
grupo, em que o grupo foi convidado a participar. Além de alguns cursos de interesse dos discentes do
curso de engenharia hídrica, nosso público alvo, os palestrantes cobrarem para ministrar o curso.

Duas atividades foram desenvolvidas parcialmente. A atividade "Pet Pequenas
Consultorias" não pode ser totalmente concluída. A primeira etapa da atividade que seria a manutenção da
proposta de reutilização da água da torneia para os mictórios do banheiro masculino foi concluída. A
segunda etapa seria desenvolver o mesmo processo em escolas estaduais do município de Pelotas, mas
devido à greve Estadual dos professores a atividade não pode ser relizada na escola que havia sido
agendada.

A partir da atividade Concursando foi gerado um material de estudo para concursos,
destinados aos alunos do curso de engenharia hídrica. Esse material também foi disponibilizado para
alunos de outras áreas. Além de proporcionar o material de estudo, a ideia era realizar um aulão com todos
os alunos formandos e aplicar uma prova com questões de concurso. Mas devido a troca do calendário
acadêmico, muitos alunos formandos sairão para estágio.

 

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

Despacho NUPROP 0937322         SEI 23110.011475/2020-31 / pg. 11



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, a
seleção se dá por meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos acadêmicos de cursos de graduação
da UFPel.

No ano de 2017, a maioria das atividades propostas foi plenamente desenvolvida. Na
atividade DOCUMENTÁRIO: A ESCOLA MACHADO DE ASSIS, a partir do roteiro do
documentário elaborado pelos bolsistas do curso de Jornalismo e de Cinema e Audiovisual, bem como
aprovado pelos demais integrantes do PET GAPE e pela escola parceira, foi possível registrar imagens da
E. M. E. F. Machado de Assis. Desse modo, como proposto no planejamento anual foram gravadas as
entrevistas com os membros da comunidade escolar, envolvendo tanto professores, coordenação,
funcionários e pais. Por conta da realização desta etapa, a concepção dos bolsistas se expandiu a ponto de
poder se aprofundar ainda mais na história da escola, fazendo com que questões que não estavam
previstas no roteiro surgissem no decorrer das entrevistas, permitindo aos integrantes do PET GAPE
conhecer mais sobre os indivíduos e as suas ações e sentimentos perante a instituição. Além disso, a partir
da participação do PET GAPE nas atividades escolares, se deu início ao processo de gravação de imagens
de mostras, festas e da própria infraestrutura de onde está localizada, contextualizando com a presença dos
estudantes que possibilita registrar a proximidade e confiança das crianças com a escola. Mesmo com mais
de quatro horas de gravações a etapa de edição do material foi finalizada. E seu lançamento está previsto
para o primeiro semestre de 2018.

Outra atividade foi a CONHECENDO PELOTAS: MAPA INTERATIVO SOBRE
SUA HISTÓRIA E ECONOMIA. Avalia-se que no que se refere ao aperfeiçoamento das práticas
pedagógicas inovadoras enraizados com a cultura e história do local a atividade foi plenamente
desenvolvida uma vez que realizou um processo participativo e colaborativo junto a Escola Machado de
Assis efetivando a aproximação da Universidade às demandas locais. Foram momentos de intensa relação
e atuação na escola onde foi possível fazer todo um levantamento dos conteúdos referente a história e aos
aspectos socioeconômicos da cidade de Pelotas que são trabalhados na Escola e assim identificar todo o
material que servirá de conteúdo para o MAPA INTERATIVO. A parte gráfica do MAPA
INTERATIVO também foi concluída o que contribuiu para a formação técnica, científica e tecnológica
dos acadêmicos envolvidos. Proporcionando também a integração entre estudante, bolsistas, escola e
comunidade escolar o que a nosso ver foi fundamental no processo de conhecimento da realidade do
entorno escolar e da história tanto da Escola como do município. Desta forma esta foi uma das atividades
muito gratificante academicamente falando, pois requer diversos saberes na sua realização e colocou ao
grupo desafios que foram sendo enfrentados maduramente pelos bolsistas. O Mapa está sendo finalizado
para que seja utilizado no ano letivo de 2018 na Escola e na formação das novas turmas das Escolas
Parceiras, seu lançamento oficial está programado para o primeiro semestre de 2018.

Na atividade EDUCAÇÃO POPULAR: UM DESAFIO À ESCOLA PÚBLICA as
metas previstas para serem desenvolvidas ao longo do ano de 2017 foram plenamente realizadas e sem
dúvida proporcionaram o amadurecimento dos estudos acadêmicos do GAPE e na qualificação dos
processos educativos junto à comunidade escolar. Neste sentido o envolvimento dos bolsistas no cotidiano
das escolas colocou os futuros profissionais em contato direto com o objeto de sua profissão e em contato
direto com o seu campo de atuação, o que torna sua formação muito mais consistente. O trabalho de
aproximação entre universidade e sociedade tem sido de grande valia para a academia como para as
Escolas com as quais temos interagido. Consequentemente foram muitas e diversas as produções tanto de
textos como outras tantas produções realizadas pelo grupo em parceria com a Escola, bem como foi
possível cumprir plena e satisfatoriamente com as etapas da Pesquisa que será finalizada no ano de 2018.

Na atividade BRINCADEIRAS: O BRINCAR E A INFÂNCIA foi observada a
importância do brincar para a formação individual, social e cultural do sujeito. Com os acompanhamentos
realizados na EMEF Machado de Assis, escola parceira do PET GAPE no desenvolvimento de suas
atividades, foram realizadas ações relacionadas ao brincar para que servisse tanto para a pesquisa proposta
pelo grupo PET como também para contribuir no desenvolvimento das crianças. No início do ano letivo,
ao fazer parte da sala de aula, durante o acompanhamento com as professoras da instituição, foi possível
conhecer os estudantes, seu conhecimento e preferências pelas brincadeiras. Além do acompanhamento
das aulas, atividades curriculares, também foi acompanhado e observado seus momentos livres como o
intervalo e os períodos da disciplina de educação física. A partir de então, se faz necessário questionar
sobre quais brincadeiras eles mais gostavam e que esse questionário se expandisse para seus pais e
responsáveis com o intuito de relacionar as brincadeiras que passam de geração em geração e as que
acabam por serem deixadas de lado com o surgimento de outras atividades lúdicas. Foram indagados
também sobre momentos marcantes que envolveram o brincar e a brincadeira onde lhes foi proposto que
registrassem no instrumento de pesquisa o que tinham na memória. Neste momento as famílias puderam
buscar na sua memória tanto suas lembranças boas como as ruins que envolvam o brincar. Durante as
análises dos dados, foi possível ver a presença de brincadeiras que envolvem correr, como: pega-pega e
esconde-esconde, além da grande presença do futebol que é considerada não só como um esporte, mas
também como um momento de lazer e diversão. Alguns pais optaram por não participar e o grupo aceitou
e respeitou suas escolhas, mas foi explicado que a pesquisa não teria o intuito de julgar mas sim de elencar
brincadeiras marcantes e proporcionar momentos de diversão com as brincadeiras sugeridas e relatas pelos
pais, para que seus filhos pudessem experimentar as sensações e os prazeres que seus responsáveis
sentiram, além de propagar determinadas brincadeiras fazendo com que elas não caiam no esquecimento,
dando continuidade à cultura da geração anterior. Após a pesquisa ocorreram ações na escola, como por
exemplo em algumas datas festivas, sendo elas: a Semana Mundial do Brincar que ocorreu no dia 23 de
maio de 2017, e a Semana do Folclore em que as ações foram feitas no dia 21 de agosto de 2017. Nessas
datas, foram pensadas e organizadas brincadeiras que proporcionaram às crianças vivenciar o prazer pelo
lúdico, além da interação, sensibilidades, senso-crítico, autonomia e alegria durante o brincar,
contribuindo para o seu desenvolvimento físico e ao mesmo tempo respeitando as suas limitações e de
seus colegas, estimulando assim o autoconhecimento. Foram resgatadas cantigas de roda, lendas e
brincadeiras, utilizando as brincadeiras mencionadas nos questionários e, principalmente, as brincadeiras
sugeridas pelos seus pais, assim como propostas vinda do grupo PET GAPE para relembrar brincadeiras
de outras infâncias que se deram em diversas partes do país. Proporcionando esses momentos na escola, é
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possível resgatar costumes e abordar temas, como foi feito na semana do folclore em que foi realizada a
cantiga ¿Escravos de jó¿, muitas crianças não conheciam e puderam nessa atividade ter contato com a
cultura popular, além de fazer movimentos corporais para realização da cantiga. Ocorreu interação entre a
turma entre as turmas, trabalho em equipe e todos precisavam respeitar as limitações de cada um e ter
paciência para lidar com elas pois apenas com compreensão a atividade aconteceria, caso contrário, a
cantiga não ocorreria de maneira alguma pois precisava da participação de todos da roda. Já na semana do
brincar, ocorreram brincadeiras como: corrida do saco, dança das cadeiras, pular corda, pular
amarelinha/sapata, entre outras. Todas as atividades precisavam de movimento, sendo elas desenvolvidas
em equipe ou não. Foram pensadas atividades que fizessem parte da memória das famílias e das crianças e
que eles pudessem apresentar novas regras para as brincadeiras. Durante esses momentos, recebemos
reclamações de que não tinham oportunidades para realizar essas brincadeiras, que seus momentos livres
eram feitas apenas atividades como futebol e brinquedos da praça que existe na escola. As atividades
realizadas trouxeram à tona a importância da ludicidade durante toda a vida do sujeito, brincando são
estimuladas e desenvolvidas competências que precisam ser abordadas desde o início de sua formação.
São momentos simples que proporcionam emoções, novas experiências, habilidades motoras, além das
novas relações sociais que ocorrem durante o brincar. Por isso, durante as ações, foram ressaltadas tanto
para os funcionários da escola como para os alunos, a importância do brincar, estimulando as atividades
lúdicas. Cunha (1993) diz que a brincadeira faz com que a criança mergulhe na vida, podendo sentir a
dimensão de suas possibilidades. Por isso, é importante garantir espaço para momentos lúdicos, que
proporcionem as crianças brincadeiras, sendo proporcionados tanto momentos de lazer como de
conhecimento e apropriação cultural, bem como possibilitou ao PET GAPE o desenvolvimento e o
exercício de habilidades e competências necessárias para o fazer docente e investigativo. Trabalhando
neste sentido na direção da formação do professor pesquisador numa perspectiva popular.

Como a atividade FOLCLORE E CULTURA POPULAR: CRIAÇÃO DE
ILUSTRAÇÕES foi uma inovação no grupo avaliamos que tivemos bons resultados, pois foi possível
produzir ilustrações relevantes de alguns personagens da cultura popular Pelotenses, bem como de lendas
da cultura litorânea da nossa região. Foi possível arriscar na produção de um livreto contendo atividades
pedagógicas que trabalharam com questões próprias da cultura popular da cidade de Pelotas. O trabalho
certamente inovou não somente na criação de ilustrações dos personagens, mas também no fato de torná-
los mais íntimos aos educandos e ao mesmo tempo que mantiveram a identidade da comunidade local. A
elaboração dos jogos ainda poderá ser melhorada, pois sua produção implica em uma força tarefa de
diversos membros do grupo e de recursos para a impressão dos mesmos. Mas de qualquer forma foi
possível minimamente produzir um bom material e também ter elementos para a produção de outros no
ano de 2018. Muitos destes materiais estarão disponíveis assim que finalizada a sua configuração on-line
para ser impressa via nossos ambientes virtuais pelo público em geral.

Neste ano o grupo PET GAPE contou com o preenchimento total de seus integrantes
bolsistas e este logo trabalhou fortemente no estudo e na escrita sobre o que vinham fazendo ao longo do
ano, atividade denominada ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ARTIGOS. Neste sentido todos os
bolsistas do PET GAPE puderam se apropriar das principais regras e metodologias da produção científica
e tiveram uma melhor compreensão sobre a sua natureza e objetivos. Em decorrência os bolsistas
estiveram presente em diversos eventos com trabalhos inscritos e apresentados o que fortaleceu e
melhorou a produtividade e a qualidade de nossas produções. Apesar de termos muita produção de
resumos expandidos foi possível que cada um dos bolsistas produzissem um artigo propriamente dito. Os
artigos estão sendo submetidos a avaliação para publicação e ou possível publicação independente do
grupo. Mas as produções foram plenamente satisfatórias e gratificante para o grupo que vê na sua
produção e atuação o amadurecimento acadêmica de seus membros.

Através da atividade ASSESSORIA DE IMPRENSA E MANUTENÇÃO SITE /
FACEBOOK foram realizados 22 posts, que obtiveram 2.650 novas visualizações de 1.166 visitantes,
abordando conteúdos midiáticos a partir de pautas e temas que estejam inseridos na perspectiva de
educação e popular, tendo como vídeos mais populares “Glossário personagens do folclore em LIBRAS
(1:56)” e “Conhecendo as Charqueadas (5:06)”, respectivamente com 618 e 237 visualizações.

Na atividade PESQUISA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO: A PROPOSTA DE
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PEDAGOGIA A DISTÂNCIA DA UFPel foi realizado um
levantamento criterioso das atividades e indicação do uso de ações voltadas para a pequisa nos Ambiente
Virtuais de Ensino e Aprendizagem - AVEA e nos materiais didáticos utilizados pela Pedagogia EaD da
UFPEL. A pesquisa foi intensificada com as atividades do grupo focal formados por professores que
aturam neste Curso. No decorrer do desenvolvimento da pesquisa neste ano foi possível produzir artigos
junto com os sujeitos investigativos e em breve serão publicados como material sistematizado e como
aprofundamento dos estudos de pesquisa voltados para a formação de professores. Além das ações de
levantamento de dados contamos com o desenvolvimento de debates e Seminários à distância com os
polos da Universidade Aberta do Brasil onde se discutiu os desdobramentos do Curso nos municípios
onde ocorreram as turmas do 5º ingresso/2016. No desenvolvimento da pesquisa as bolsistas puderam
realizar estudos referente a metodologia de pesquisa e também estudos referentes às categorias específicas
que foram sendo identificadas ao longo desta investigação.

A ação PRODUÇÃO DE MATERIAL E RECURSOS DIDÁTICOS PARA A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES esteve voltada e promoveu a interação entre diferentes cursos de
formação de professores, de modo que incentivou o desenvolvimento de metodologias voltadas para a
inovação das práticas pedagógicas e incentivou a elaboração de materiais didáticos de caráter
interdisciplinar. Esta atividade é desenvolvida em parceria com o Laboratório Virtual Multilinguagens que
faz parte do projeto LIFE ¿ Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, da CAPES na
UFPel. Concretamente essas atividades, independente da área de formação dos bolsistas incentivou e
aperfeiçoou o uso de tecnologias da informação e comunicação TICs relacionados à Educação Básica.
Também mobilizou a construção de um saber socializado e compartilhado que no nosso entendimento
contribuiu positivamente na organização didático pedagógica dos cursos envolvidos e para a formação
continuada de professores, uma vez que os materiais são divulgados e socializados em canais e redes
sociais, pois disponibilizou o acesso aos materiais em rede para professores das redes públicas e
particulares. E neste sentido tem contribuído para a estruturação de um novo paradigma de
compartilhamento e democratização do conhecimento e de aprendizagem na educação superior e básica.
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A atividade LEITURA LITERÁRIA E FORMAÇÃO DO LEITOR NA ESCOLA
PÚBLICA foi realizada na Escola Machado de Assis e contou com a realização de diversas atividades e
ações em colaboração com a Escola. Destacamos algumas atividades como a Mostra Monteiro Lobato e
os diversos projetos desenvolvidos na biblioteca da escola que contou tanto com a leitura e estudo das
lendas do Folclore Brasileiro como a realização de pequenas Mostra Literárias na Escola. Desta forma as
bolsistas do Curso de Pedagogia vinculadas ao PET GAPE tiveram um campo de ação onde puderam
atuar junto a Escola e a comunidade de forma comprometida com a escola pública, bem como focou o
desenvolvimento de competências de leitura e formação de leitores críticos. Todas as ações foram sendo
publicizadas tanto na rede social do grupo como da Escola Machado de Assis e assim foi possível
socializar e compartilhar as experiências com professores das redes de ensino em nossos sítios que estão
voltados para as questões educacionais. As atividades PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS A UFPEL, MÚSICA NA ESCOLA: INTEGRAÇÃO
EDUCAÇÃO, FAMÍLIA E ARTE e MOSTRA DE CINEMA INFANTO JUVENIL também foram
plenamente desenvolvidas.

Duas atividades tiveram desenvolvimento parcial. Através da PRODUÇÃO DE
RECURSOS VISUAIS EM LIBRAS foi possível atingir nossa meta de gravação de vídeos para crianças
deficientes auditivas. Onde foi possível realizar algumas produções voltadas para a Cultura Surda e se
desenvolveu aprendizado relativos a execução de técnicas de produção, edição e montagem
compartilhada de forma interdisciplinar entre os bolsistas PET. Neste sentido foi possível realizara a
produção de um Glossário em Libras sobre o folclore brasileiro paro o público surdo e captar imagens
sobre a cultura surda na cidade de Pelotas que estão sendo editadas. O desenvolvimento deste trabalho fez
com que se efetivasse a aproximação da Universidade às demandas da comunidade surda local e a
integração entre estudante, bolsistas, escola e comunidade deficiente auditiva uma vez que foi possível dar
início ao Documentário sobre a caminhada de formação da comunidade surda em Pelotas. Este trabalho
está em via de produção e gravação e pretende difundir sua história para os deficientes auditivos e
comunidade. Cabe destacar que esta atividade requereu a participação de diferentes profissionais junto ao
PET GAPE: foram interpretes de LIBRAS, surdos, professores e técnicos administrativos de nossa
universidade. Neste sentido a interdisciplinaridade esteve presente durante toda as fases deste a pesquisa,
estudo e produção dos vídeos. Esta foi mais uma ação do PET GAPE que envolveu todos e cada um dos
bolsista PET que precisaram buscar recursos referentes à sua área específica para o desenvolvimento da
atividade. Desta forma e conforme a avaliação geral e individual do grupo o trabalho foi bastante
produtivo, pois desencadeou ações para além da produção de vídeos e colocou os petianos em um
processo de formação intenso. Foram inúmeros cursos e estudos voltados para essa área que mobilizou
diversos saberes e a construção de novos aprendizados.

A CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE INCLUSÃO não foi totalmente desenvolvida
devido ao cuidado que o grupo teve junto às pessoas e as suas famílias. A atividades iniciou e finalizou o
ano com o intenso acompanhamento do processo de inclusão efetivado pela Escola Machado de
Assis/SME-Pelotas/RS e chegou a realizar diversas ações junto às crianças que necessitavam de
atendimento especializado, mas isso requer muito cuidado e respeito a legislação vigente. Neste sentido o
grupo avaliou que seria necessário reprojetar as ações do grupo e o que fez com que o PET GAPE não
divulgasse neste momento os materiais produzidos pelas crianças da Escola que subsidiaria a campanha
publicitária e digital em torno da Inclusão. A aproximar do grupo com a realidade escolar da escola
pública no que se refere a inclusão foi espetacular, pois o grupo pode perceber e apreender todo o
processo articulatório e a rede de relações necessárias para atender e efetivar um processo realmente
inclusivo na Escola. Isto evidenciou todo o processo e deixou em segundo plano a divulgação do
processo de forma publicitária neste momento. E nos mostrou o quanto é mais necessário buscar ressaltar
o que é valorizado na escola através da visão dos mesmos. No que se refere a elaboração de material para
as mídias sociais e acesso público, bem como para acervo do PET GAPE e Laboratório Multilinguagens -
LIFE, será melhor avaliado e produzido a partir das percepções apenas dos bolsistas e efetivado no ano de
2018.

 

3.6 Grupo PET Arquitetura

            3.6.1 Tutora: Prof.ª Dr.ª Ana Paula Neto de Faria – 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. Atualmente, conta com a participação de 12 (doze)
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 2017 muitas atividades foram plenamente desenvolvidas. A atividade coletiva
Divulgação e Comunicação: Página da Web, Design Gráfico, Imprensa e Redes Sociais foi realizada por
revezamento entre membros do Grupo com organização e coordenação permanente de dois a três
petianos. O material gráfico criado para divulgação das atividades, eventos e projetos de caráter coletivo
foi confeccionado pelo grupo por meio de programas de edição de imagem como o Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator e CorelDRAW. As divulgações das atividades realizadas pelo grupo foram feitas por
meio digital -Facebook- e físico - cartazes impressos distribuídos pela faculdade e ambientes pertinentes
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de acordo com o público alvo. A criação do material que consiste em logomarcas, banners, cartazes,
publicações digitais etc. foi importante complemento às áreas afins da arquitetura e urbanismo, tais como
computação gráfica, design e redação, além de possibilitar maior visibilidade dos eventos através da
divulgação realizada com tais materiais. A página do grupo (http://http://petfaurb.wix.com/petfaurb)
também foi constantemente atualizado para disponibilizar o cronograma de eventos a serem realizados,
além disso, nesta ferramenta de comunicação constam as atividades desenvolvidas e promove a
divulgação para além da universidade.

A atividade de ensino A Representação Gráfica nos Processos de Ensino e Aprendizagem
em Arquitetura teve por objetivo desenvolver autonomia e responsabilidade do petiano e contribuir com a
qualidade do ensino de arquitetura. Após a finalização da organização do acervo das disciplinas de
Expressão e Representação Gráfica 1, 2 e 3 foi realizado a seleção e escaneamento dos trabalhos que
seriam utilizados no material didático. Na sequência foi feita a elaboração dos diferentes materiais
didáticos, os quais foram finalizados e serão disponibilizados através do AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizagem) aos alunos dos próximos semestres.

Através da atividade Oficinas PET, no mês de maio de 2017 foi realizada uma oficina
denominada "Oficina Adobe Indesign", ministrada por acadêmicos da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo para seus colegas com menos conhecimento na área. Durante o mês de junho de 2017 foi
realizado um minicurso de maquetes, ministrado por uma docente da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo conjuntamente com uma petiana.

Na atividade de pesquisa A imagem da cidade e os processos de intervenção urbana os
objetivos foram a construção da autonomia e responsabilidade, exercício da escrita e expressão oral para o
petiano que realiza a tarefa e da troca de saberes num processo dinâmico de aprendizagem tutorial para o
Grupo como um todo. A escolha da temática baseou-se em projetos de extensão já realizada previamente
pela bolsista, e a curiosidade em estudar o tema de pouca abordagem em sala de aula. Como início, foi
discutido o tema com os colegas e tutora do grupo PET, e em seguida com o professor orientador externo
ao grupo. Até o presente momento o projeto encontra-se em fase de elaboração e estudo referente ao
levantamento bibliográfico sobre modelos de intervenção urbana e como estes impactam na imagem e na
percepção do usuário. Concomitantemente estão sendo levantados como estes processos estão se
apresentando na cidade de Pelotas. Essas abordagens iniciais da pesquisa foram apresentadas com o título
¿Parklets: moldando o espaço público urbano na cidade de Pelotas¿ no XXVI Congresso de Iniciação
Cientifica (CIC), evento que faz parte da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão promovida
pela UFPEL (SIEPE, 20/11/2017 à 24/11/2017).

A atividade de pesquisa Reurbanização de Favelas: São Paulo, mapeando conflitos e
convergências desenvolveu-se a partir de novas revisões bibliográficas acerca dos temas direito à moradia
e ocupação em favelas. A partir dessa revisão foi feito um comparativo entre as favelas anteriormente
estudadas e outras favelas no Brasil e de Bogotá na Colômbia. Atualmente o trabalho encontra-se
concluído. O trabalho foi publicado como artigo nos anais do 4º Congresso Internacional de Habitação no
Espaço Lusófono (4º CIHEL) com o título "A provisão de moradias em projetos de Reurbanização de
Favelas: Decifrando o sentido do Projeto de Arquitetura", e também nos anais do CICAU (Congresso de
Iniciação Científica de Arquitetura e Urbanismo) do XX EREA Leste, como resumo expandido de
mesmo nome do projeto: Reurbanização de Favelas: São Paulo, mapeando conflitos e convergências.

A atividade de pesquisa O estilista Alexander McQueen e os seis arquitetos
desconstrutivistas está em andamento desde o final de 2015 teve sua continuidade ao longo do ano de
2017 com o aprofundamento da busca por aproximações em ambas as artes pesquisadas: a moda e a
arquitetura. A partir do material recolhido e arquivado anteriormente, foi possível a construção de linhas
do tempo dos seis arquitetos pesquisados e do estilista, com a intenção de elencar as principais obras de
cada um para posteriormente haver a possibilidade de uma sobreposição das linhas do tempo, buscando
conexões temporais e/ou visuais. Com as linhas do tempo produzidas e a análise de sua sobreposição, o
trabalho foi apresentado no XXXV Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo da
Regional Sul, que ocorreu no período de 18 a 23 de Abril de 2017 em Chapecó – Santa Catarina. A
apresentação do trabalho foi um dos três selecionados para ser apresentado e debatido por uma banca
dentro da área de CICAU - Congresso de Iniciação Científica em Arquitetura e Urbanismo. Ao longo do
desenvolvimento da pesquisa percebeu-se a necessidade de trabalhar através de agenciamentos de
heterogêneos dentro da mesma. Assim, o trabalho passou a investigar as possibilidades de gerar uma
sobreposição de conceitos e teorias de ambas as áreas do conhecimento, podendo dessa forma, gerar
novos conceitos de análise e entendimento tanto dos processos de projetos como dos processos
relacionados à moda. Após a estruturação dessa nova busca dentro da pesquisa, a mesma foi apresentada
no XXVI Congresso de Iniciação Científica, realizado pela Universidade Federal de Pelotas, no período
de 20 a 24 de novembro de 2017. A partir de agora, pretende-se dar início à estruturação teórica da
pesquisa, junto com o embasamento teórico dos agenciamentos selecionados, para provável publicação
assim que finalizada.

A atividade Escolha dos representantes acadêmicos no concurso nacional Opera Prima
ajudou a divulgar os bons trabalhos de conclusão de curso realizados na Faculdade.

A atividade de pesquisa A provisão de moradias em projetos de reurbanização de favelas:
decifrando o sentido do projeto de arquitetura abordou a urbanização de favelas em São Paulo por meio
de estudo bibliográfico e análise de projetos e obras.

Na atividade de pesquisa Teoria e Análise de Projetos realizou-se a revisão da literatura, a
construção das categorias de análise foi concluída e um estudo de caso foi realizado para a aplicação das
categorias de análise.

Na atividade Quartas com a FAURB a temática do ano de 2017 foi pautada pelas diversas
áreas do saber que envolvem a arquitetura e o urbanismo, como por exemplo: experiências e atuações
profissionais; técnicas de conservação e restauro do patrimônio edificado; tecnologias construtivas; e
processos e metodologias de ensino e pesquisa. Os eventos que tiveram cunho complementar às
disciplinas curriculares tiveram palestrantes indicados por professores, como nas palestras: "O ecletismo
no patrimônio de Pelotas", "Escaiola: conservação e restauração", "Cimento Penteado: o caso da catedral
São Francisco de Paula" e "Estuque: origem, história e utilização". Eventos cuja temática foi proposta
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pela equipe PET Arquitetura tiveram palestras que apresentam saberes e práticas não convencionais na
arquitetura como na recepção aos calouros "Experiências e Atuação Profissional", "A comunicação
mudou e nossas apresentações não" e "Mostra de Fotografia e Palestra: O olhar do arquiteto viajante".

A atividade Ensino de Arquitetura de Interiores teve por objetivo desenvolver autonomia e
responsabilidade do petiano e contribuir com a qualidade do ensino de arquitetura. Durante o ano foi
realizado a digitalização dos trabalhos dos alunos de semestres anteriores. Após deu-se início ao processo
de classificação do material levantado, catalogando-o por temática geral (projeto de interiores residencial,
projeto de interiores comercial, projeto de interiores de área alimentícia, etc.) e temática específica
(detalhamento de mobiliário, paginações, especificações elétricas e hidráulicas, etc.). A etapa de escolha
da plataforma online e de indexação dos materiais encontrou dificuldades relevantes, visto que a
plataforma oferecida pela universidade é demasiadamente limitada, e as plataformas livres disponíveis
atualmente não dão o suporte necessário esperado para a realização adequada das consultas. O processo
de trabalho foi sempre assistido das reflexões de ensino aprendizagem da disciplina, desenvolvidas a partir
de observações realizadas junto às aulas da disciplina, conversas entre petiano e tutor, assim como
discussões no Grupo. O processo continuado de discussão e avaliação coletiva levou à identificação do
interesse por parte dos alunos no campo de representação 3d, renderização e pós-produção.

Na atividade Arquitetura em movimento, as aproximações entre a arquitetura e o cinema se
desenvolveu em duas edições com temas e propósitos distintos. No primeiro momento, buscou-se
especular em um ou mais filmes o pano de fundo em que a história se desenvolve, considerando o cenário
protagonista, coadjuvante ou até mesmo ausente na trama. Com o propósito de ilustrar essas reflexões,
foram exibidos o curta-metragem “Hotel Chevalier” (13min), do diretor Wes Anderson, lançado em 2007
e o longa-metragem “O homem ao Lado” (1h 50min), dos diretores Mariano Cohn e Gastón Duprat,
lançado em 2009, que demonstram a relação entre cenário, arquitetura e enredo. A segunda edição da
atividade tratou da temática de denúncia social, na qual foram abordadas as contradições da sociedade, a
produção da cidade e dos problemas urbanos, relevantes para a formação de arquitetos e urbanistas.
Apontando as produções cinematográficas como manifestos de denúncia, o filme apresentado foi o
nacional “O som ao redor”, do Kleber Mendonça Filho, lançado em 2013. As sessões tiveram uma
discussão ao fim da exibição do filme, na qual convidou-se um profissional da arquitetura e outro
profissional que possuísse domínio sobre cinematografia, a fim de conduzir e contribuir com as
discussões. Cada sessão teve em média 30 expectadores, sendo em sua maioria da faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, seguido por discentes de outros cursos e público em geral.

Uma atividade não foi desenvolvida, a Hortas Escolares, atividade prevista como de
trabalho conjunto entre PET-Agronomia e PET-Arquitetura junto a escolas públicas do município de
Pelotas. Apesar de terem ocorrido alguns encontros entre os petianos dos dois Grupos para melhor
elaboração e divisão das atividades dentro de cada Grupo, a atividade não foi adiante de modo coletivo.
Após várias tentativas de conciliar horários entre os participantes dos dois grupos PETs para realizar a
atividade nas escolas, a mesma não foi desenvolvida por incompatibilidade entre os horários dos grupos
PETs e das escolas envolvidas na atividade. Outra dificuldade encontrada foi o de conseguir transporte
para o descolamento até as mesmas.

Duas atividades foram parcialmente desenvolvidas. Devido às alterações do calendário
acadêmico da Universidade Federal de Pelotas, bem como, a aproximação com o período de alta
temporada nos locais escolhidos como destino, optou-se por um adiamento da A Viagem de Estudos com
o PET para um período de baixa temporada e que se adequasse melhor ao calendário acadêmico dos
alunos. A atividade Viagem de Estudos com o PET foi totalmente organizada, os alunos que vão
participar da atividade já estão inscritos, mas, devido às alterações no calenário acadêmico, a realização da
viagem para Belo Horizonte e Ouro Preto será realizada de 18 a 27 de maio de 2018.

No caso da atividade VI Salão Universitário PET-FAUrb, o evento contou com a
participação de 18 trabalhos. Todos os petianos (bolsistas, não bolsistas e voluntários) se dedicaram à
atividade integral ou parcialmente. Durante a realização da atividade, os mesmos tiveram que lidar com
um grande número de pessoas (professores e alunos) exercitando assim o senso de reponsabilidade e
capacidade organizativa. A realização da atividade ficou incompleta pois a publicação dos resumos em
anais do evento ainda não foi concluída, tarefa esta em desenvolvimento final.

 

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 doze
petianos bolsistas, todos selecionados por meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos acadêmicos
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da Faculdade de Meteorologia conforme os pré-requisitos do edital. Vale salientar que já passaram pelo
programa 70 diferentes acadêmicos, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas
ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2017, muitas atividades foram desenvolvidas. Na Divulgação do Curso de
Meteorologia as pessoas atendidas nos dois eventos se mostraram receptivas e gratas pelas informações.
Os petianos e demais alunos envolvidos se mostraram interessados pela atividade e, consequentemente,
mais entusiasmados com o Curso, o que pode ter evitado uma possível evasão. Demais professores do
Depto. de Meteorologia elogiaram o papel dos alunos durante esta atividade.

As atividades de pesquisa “Previsão por conjuntos de eventos severos de chuva ocorridos
nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil, entre 2008 e 2016, com o modelo regional WRF (COCEPE 8292)”,
“Impacto da variabilidade e mudanças climáticas na produtividade de culturas agrícolas no Estado do Rio
Grande do Sul (COCEPE 5262)”, “Definição da relação entre Chuva e Refletividade para o Radar
Meteorológico da UFPel (COCEPE 6954)”, “Efeito dos Eventos de Friagem nas Condições
Meteorológicas, Balanço de Energia e Fluxo de Carbono no Sudoeste da Amazônia (COCEPE 6101)”,
“Estudos Climáticos e Sinóticos dos Eventos Extremos Atuantes no Sul do Brasil (COCEPE 4198)”,
“Modelagem da Dispersão de Poluentes na Camada Limite Noturna Utilizando um Modelo Lagrangeano
de Deslocamento Aleatório (COCEPE 8124)”, “Integração de dados de radar, pluviômetros e satélite para
o radar meteorológico de Lontras-SC (COCEPE 7907)” geraram interessantes resultados e publicações e
apresentações de trabalhos em congressos científicos.

Na atividade de ensino "Projeto Bjerknes" as apresentações das previsões e discussões do
tempo têm contado com grande participação dos alunos do Curso de Meteorologia, conforme se verifica
pelas listas de presença. Após as apresentações, que duram até uma hora, é comum a continuidade das
discussões do tema entre os apresentadores e a plateia. Desta forma, esta atividade deve permanecer por
muito tempo no Curso de Meteorologia.

Na atividade Organização de Eventos destacam-se o VII Encontro Sul-Brasileiro de
Meteorologia (ESBMET) e a XXII Semana Acadêmica do Curso de Meteorologia (SAMET).
Especialmente quanto ao ESBMET, todos os membros do Grupo trabalharam com afinco elogiável na
organização do evento que, por fim, de acordo com a opinião dos participantes, foi um sucesso. Quanto
ao SAMET, o evento foi organizado, como é de costume, pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de
Meteorologia, e contou com a colaboração de alguns petianos convidados. Pode-se observar que em
ambas situações, os petianos envolvidos apresentaram grande evolução pessoal e maturidade na
organização de ventos, principalmente quanto ao ESBMET, evento de porte interestadual. Ambos
eventos contaram com a participação de grande parte do corpo discente do curso.

A atividade Jornal do PET-Meteorologia foi desenvolvida com êxito, dado que o Grupo
recebeu ao longo do ano muito elogios tanto do corpo docente quanto do discente. Todos os números
planejados foram publicados e divulgados gratuitamente à comunidade meteorológica, seja na forma
digital ou impressa. O Grupo PET inteiro se envolveu na atividade, que ficou sob responsabilidade de
uma equipe de editores petianos, enviando pautas, informações e matérias.

A atividade de extensão Monitoramento Metade-Sul foi desenvolvida com êxito. As
estações meteorológicas estão em funcionamento, gerando dados para as análises em tempo real sobre as
cidades vizinhas. Os alunos envolvidos divulgam online os dados das estações, que são usadas em outras
atividades do Grupo. A atividade gerou um trabalho no IV Congresso de Extensão e Cultura da UFPel.

A atividade Apoio Didático teve êxito no seu objetivo principal: o apoio aos alunos,
especialmente dos primeiros semestres, para que diminuam as reprovações e, consequentemente, a evasão.
Conforme formulário de satisfação preenchido por boa parte dos alunos que atendidos pelo Apoio
Didático, esta atividade foi considerada como muito importante. Todos os petianos do Grupo atuaram na
atividade, aumentando a integração do PET com a comunidade acadêmica.

Em 2017 o PET-Meteorologia organizou três oficinas: Oficina de Inglês Instrumental,
ArcGis e Arduíno. Destas, somente a de ArcGis não foi ministrada por algum membro do Grupo, foi
ministrada pelo aluno de pós-doutorado do PPGMET. As oficinas de Inglês Instrumental e de Arduíno se
mostraram extremamente úteis para o corpo discente, que se sentiu mais interessado pelo curso (conforme
mostram os formulários de satisfação) e mais capacitado. Os petianos ministrantes também demonstraram
satisfação com as oficinas, de modo que as mesmas e outras devem continuar para 2018.

A atividade Visitas às escolas da cidade não foi desenvolvida. Esta atividade do Grupo
PET faz parte de uma ação do Núcleo de Meteorologia Aplicada (NMA) da Faculdade de Meteorologia,
órgão responsável pela divulgação do Curso de Meteorologia da UFPel. Contudo, neste ano de 2017, o
NMA acabou optando por fazer a divulgação do Curso por meio de apresentações em Feiras e
Exposições - das quais o PET-Meteorologia participou. Para o Planejamento de 2018 do PET, esta
atividade específica será parte de uma atividade mais ampla, chamada "Divulgação do Curso de
Meteorologia".

Duas atividades foram parcialmente desenvolvidas. A atividade de "Visita de Profissionais
Externos" no ano de 2017 foi atípica, haja vista que neste ano organizamos o VII Encontro Sul-Brasileiro
de Meteorologia, que contou com a participação de vários profissionais externos. Assim, quase todos
nossos convites para tais visitas se concentraram para este evento, com exceção da visita - com palestra -
da meteorologista Caarem Studzinski, sobre "Meteorologia para Energia Renovável”, realizada em 10 de
março. Esta palestra contou com participação - e posterior aprovação - massiva do corpo discente do curso
de Meteorologia, sendo organizada inteiramente pelo Grupo PET-Meteorologia.

A atividade CINE-PET não teve êxito no seu propósito de integração entre o Grupo PET e
os demais alunos do curso, pois somente uma sessão foi realizada inteiramente, as demais foram
canceladas por falta de ouvintes. Em pesquisa informal, os alunos do curso salientaram que esta atividade
contou com pouca participação pois não foi considerada tão relevante como outras atividades que por
ventura ocorressem concomitantemente. Desta forma, esta atividade não fará parte do Planejamento do
Grupo para 2018.
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3.8 Grupo PET Artes Visuais

            3.8.1 Tutora: Nádia da Cruz Senna, Processo seletivo Edital PRG/CPP
002/2017, portaria de seleção 0777/2017.

3.8.2.  Breve histórico das atividades do grupo: 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 33 diferentes
acadêmicos, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas ações de ensino,
pesquisa e extensão.

No ano de 2017 todas as atividades foram plenamente desenvolvidas. Na atividade
Mobilidade entre Pesquisas os bolsistas integraram equipes, projetos e grupos de pesquisa do CA e da
UFPel. Dentre os projetos destacamos: Projeto Arte na Escola, Grupo de Pesquisa Caixa de Pandora,
Núcleo de Desenho e Quadrinhos, Projeto de Pesquisa (DES)Autoria, Design e Arte, Projeto de Criação
de jogos de tabuleiro, Projeto de criação de material didático para o Nufolk, Cine UFPel para escolas e
asilos.

Através da atividade Exposições o grupo participou e promoveu várias exposições ao
longo do ano, promovendo acadêmicos e coletivos de arte, ocupando espaços na cidade e dando
visibilidade para a produção de arte contemporânea. Destacamos: RIZOMA - Mostra multimídia que
reuniu mulheres artistas, Nós: Instalação Intersensorial, Processo Ateliê A SALA, Mostra Sul- Design,
Stay Black, Bienal de la Pequeña Estampa de América Latina y del Caribe, In-com-formação: ações e
performance, (2n)cômodo - Mostra de arte contemporânea, Traços Futuros - mostra coletiva de Desenho.

Na Comum-idade o grupo participou de diferentes projetos de extensão promovidos pela
unidade e pela PREC/UFPel. Oferecemos oficinas de arte e artesanato, exposições de arte, exibição de
cinema, organizamos feiras, festivais e festas, que reuniram a comunidade em geral, com destaque para as
atividades voltada aos professores e alunos da rede pública de Pelotas, coletivos de artistas, associação de
moradores e asilo de idosos.

Na atividade Seminários temáticos Nacionais e Internacionais os bolsistas participaram
como comunicadores, expositores e organizadores de vários eventos acadêmicos em nível local, regional e
internacional, tais como: XXVI Congresso de Iniciação Científica/UFPel, IV Congresso de Extensão e
Cultura / UFPel, VI Seminário de Pesquisa do Mestrado em Artes Visuais, III Seminário Internacional
Ensino da Arte, IV Encontro História, Imagem e Cultura Visual, VIII Encontro Sul-Americano de
Design, entre outros tendo alcançado as metas projetadas.

A ação PETentreVISTAS foi realizada, com auxílio de recursos da unidade e de agencia
de fomentos, proporcionando a vinda de artistas para palestras e ministro de mini-cursos aberta a
comunidade do Centro de Artes. Chico Machado, Felipe Taborda, Jaime Lauriano, Helena Kanaan e
Sandra Porter foram alguns dos artistas e designers que compartilharam seus processos em 2017.

Através da atividade Oficinas do PET foram ofertadas oficinas para acadêmicos do CA,
conforme demandas recebidas, onde compartilhamos conhecimentos. Destacamos as oficinas de arte e
artesanato, e as oficinas de experimentação com softwares de pintura e edição de imagens. Também
oferecemos oficinas de desenho, aquarela, encadernação, mobiliário com paletes, marcenaria, fotografia,
confecção de bonecos e artesanato com corte e costura para a comunidade escolar e coletivos.

Destacamos o estreitamento do intercâmbio com grupos de pesquisa e extensão do próprio
Centro de Artes e as ações integradas promovidas como recepção aos calouros, feira das profissões,
virada cultural, baile de rua. Durante o período estabelecemos trocas com coletivos de artistas, escolas,
associações de moradores e asilos através das ações articuladas com esses grupos. A participação em
eventos acadêmicos e artísticos em âmbito nacional e internacional, ativou o intercâmbio com
pesquisadores, artistas e acadêmicos com relevância para as Instituições de Ensino da Região Sul e da
Fronteira.

 

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
(gestão 2016-2019). Composto atualmente por doze bolsistas (estudantes da Licenciatura em Pedagogia
da FaE/UFPel), 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
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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 trinta e um
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 2017 muitas atividades foram desenvolvidas. A sala de Leitura Erico Verissimo
desenvolveu em torno de 56 ações, todas elas documentadas no blog da sala:
http://saladeleituraericoverissimoufpel.blogspot.com.br/. Foram minicursos, leituras em escolas, saraus,
eventos de curtíssima duração, conversa com o autor, lançamentos de livros digitais, espetáculos de
leitura, palestras, leituras em bibliotecas populares e formação de professores além da organização de mais
uma edição do Curso Mediadores em Leitura Literária, ofertado à comunidade em geral e desenvolvido
no período de férias da UFPel.

Apoiado pelo PET Educação e em conjunto com a Sala de Leitura Erico Verissimo
ocorreu de 06 a 09 de junho de 2017 o Curso Curto Qorpo Santo Diabos e Fúrias. Com 48 inscritos, as
datas de realização do evento foram a quarta-feira, dia 07 de junho - na qual houve o estudo da obra em
grupo - e a sexta-feira, dia 09/06, reservada para o diálogo com o escritor.

Na atividade Leituras na Escola: Extensão é feita leitura literária. Como exemplo,
estudantes do quinto e sexto ano conheceram Monteiro Lobato e meninos e meninas dos nonos anos
ouviram José Saramago, iniciando pelo conto “O lagarto”.

A atividade de extensão Colaboração foi desenvolvida por quatro das doze bolsistas do
PET educação em 2017, sob orientação da Drª Gilsenira de Alcino Rangel: Gabriela, Leal, Maiara
Kringel, Priscila Barbosa e Tamires Goulart. Se caracteriza por docência em turmas de educação inclusiva
na FaE/UFPel, pesquisa e consequentemente apresentação de trabalhos em eventos científicos.

Em 02/05/2017 foi realizada uma aula inaugural sobre o tema O brinquedo na obra infantil.

O GELL - Grupo de Estudos em Leitura Literária desenvolveu, no ano de 2017, um
significativo grupo de atividades, todas elas vinculadas à pesquisa, ensino e extensão em leitura e
literatura.

A atividade de pesquisa Perfil leitor do estudante de Pedagogia foi realizada em 2017 com
todos os estudantes da Licenciatura em Pedagogia da FaE/UFPel e seus primeiros resultados foram
comunicados em eventos como o XII Seminário Internacional de História da Literatura, ocorrido na
PUCRS.

A atividade de ensino e extensão Espetáculo Leituras de Simões realizou 4 espetáculos: 1.
No Museu do Doce em 04/11/2017 2. No Museo do Doce em 11/11/2017. 3. No Museu do Doce em
184/11/201 4. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Assumpção, no dia 13/11/2017.

Na Formações PNAIC, além das palestras de formação, ocorridas em 2017, houve a
organização de artigo para publicação em um livro do PNAIC. Título do artigo (no prelo):
ALFABETIZAÇÃO LITERÁRIA NA ESCOLA: URGENTE E IMPRESCINDÍVEL Título da
palestra em Pelotas: Alfabetização Literária: o bebê e seus modos de ler, em abril de 2017.

Também foram realizados Estudos Temáticas, desenvolvidos pelas estudantes petianas
Maiara Kringel, sob orientação da Drª. Simoni Debaco; Maiara Kringel, Priscila Barbosa, Gabriela Leal e
Tamires Goulart, sob orientação da Drª. Gilsenira Rangel e Priscila Barbosa, sob orientação do Dr. Mauro
Del Pino, todos com resultados em eventos.

Na atividade Livros Imperdíveis, foi realizada uma pesquisa no dia internacional do livro,
23 de abril, que contou com 88 resultados. O objetivo foi conhecer o que lêem estudantes, professores,
amigos com o intuito de publicizar o que lemos e os outros indicam como predileto.

Na Semana Internacional do Brincar, o Programa de Educação Tutorial (PET) Educação,
da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), desenvolveu ações em conjunto
com docentes e estudantes da Licenciatura em Pedagogia tendo como público-alvo crianças das escolas
infantis públicas do município de Pelotas. Além de brincadeiras, o PET preparou leituras para crianças e
passeios para seus professores no acervo da Sala de Leitura Erico Verissimo.

A atividade Mulheres leem mulheres foi realizada em 8 de março, Dia Internacional de
Luta em defesa da Mulher Trabalhadora. O PET Educação criou uma agenda para comemorar, lembrar,
dialogar, discutir as questões de gênero e as relações de trabalho: um dia inteiro de atividades que
acontecerão fora da FaE. No mesmo dia, pela manhã, foi realizado o evento Leituras para Meninas, na
Escola Estadual de Ensino Fundamental Fernando Treptow, no Fragata. Foram realizadas leituras
públicas de obras literárias infanto-juvenis de escritoras brasileiras. As obras foram escolhidas por terem,
em seu universo ficcional, protagonistas meninas, mocinhas e ou mulheres que não esperam o príncipe
encantado resolver seus problemas. São personagens inspiradoras, que se responsabilizam por si mesmas,
propõem saídas inusitadas para velhos problemas e são bem humoradas.

O curso curto “Mia Couto: textos escolhidos” apresentou aos participantes fragmentos de
obras do escritor moçambicano em língua portuguesa.

Plenamente desenvolvido e contando com público significativo, o Curso de Alfabetização,
tradicional evento do PET Educação foi reeditado na semana de 05 a 09 de março, entre as 17 e às 18
horas e 45 minutos, no auditório da Faculdade de Educação (sala 352). Gratuito e com emissão de
atestado, nesse ano, diferentes experiências desenvolvidas por estudantes da Licenciatura em Pedagogia
estarão sendo comunicadas ao público, estudantes da UFPel e professoras das redes de ensino da região.
Como ingresso, o PET sugere a doação de um quilo de alimentos não perecíveis a ser entregues ao Asilo
Dona Flora.

O Grupo também apresentou trabalhos em eventos, como o SulPET que ocorreu este ano
em Florianópolis e a SIEEPE UFPel.
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A atividade Como ensinar: Projeto de Ensino não foi desenvolvida. Devido ao calendário
da Universidade e da Licenciatura em Pedagogia, em especial, não encontramos agenda para desenvolver
a atividade. Além disso, diferentemente de outros anos, um grupo considerável de projetos, disciplinas e
programas ofertados na Pedagogia são fortemente vinculados a essa pauta - como ensinar -, minimizando
an ecessidade de ser abordada pelo PET Educação.

A festa dos 10 anos foi projetada para a data, mas não ocorreu, devido a incompatibilidade
de agendas dos convidados (ex-tutores e ex-bolsistas). Assim, está sendo programada para os primeiros
dias de 2018. No mês de comemoração, juntos, tomamos um café da manhã e relatamos nossas memórias
acerca do PET Educação em nossas vidas.

 

3.10 Grupo PET Computação

            3.10.1 Tutor: Leomar Soares da Rosa Júnior. 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 atualmente com petianos bolsistas, todos 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.

No ano de 2017 quase todas atividades planejadas foram plenamente desenvolvidas.
Dentre os eventos organizados podemos citar a 21a Semana Acadêmica da Computação da UFPel, a qual
contou com 10 palestras de importantes pesquisadores em diversas áreas da Computação; e a organização
técnica da SIIEPE da UFPel, onde o PET Computação ficou responsável por toda a montagem e suporte
técnico dos equipamentos utilizados nas mais de 60 salas e laboratórios do Anglo e do Campus II
utilizadas.

Publicações foram realizadas pelos petianos durante o ano de 2017. Dentre elas, pode-se
destacar a publicação de um artigo em revista nacional em uma edição especial voltada para trabalhos de
grupos PET Computação do país. Também, como fruto desta atividade, um capitulo de livro foi publicado
relatando trabalho desenvolvido pelo grupo PET Computação da UFPel.

Com a pesquisa Perfil do Ingressante, os dados obtidos os alunos serão acompanhados de
modo que se possa dar o suporte necessário e o acompanhamento visando o combate à evasão nos cursos
de Engenharia de Computação e de Ciência da Computação.

Os alunos do PET Computação puderam participar de eventos da área da Computação,
bem como eventos relacionados com os grupos PET. Eventos como o Simpósio Sul de Microeletrônica, o
Student Forum on Microelectronics e a Escola Regional de Redes de Computadores são exemplos de
eventos onde estivemos presentes.

A atividade Integração Entre Alunos e Professores foi realizada. O Campeonato de Jogos
Eletrônicos é exemplo de ações desenvolvidas no ano de 2017. A atividade foi executada com sucesso e
contou com a participação de alunos, técnicos e professores, servindo para aproximar e integrar a
comunidade de Computação da UFPel.

O Guia do Aluno teve sua continuidade no ano de 2017. Especialmente neste ano, além da
versão impressa, foi implementada e disponibilizada aos alunos da Computação uma versão digital,
facilitando o acesso e a consulta por parte daqueles alunos pertencentes a localidades distantes. O Guia do
Aluno conta com importantes informações sobre os Cursos de Computação, sobre a UFPel e sobre a
cidade de Pelotas. Esta ferramenta é um importante apoio aos alunos recém chegados à UFPel.

Cursos e Minicursos Abertos à Comunidade foram desenvolvidos, tais como, Linguagem
Java, Linguagem C, Programação Web, Programação Android, Microcontroladores, ChatBot e
Desenvolvimento de Jogos são exemplos de minicursos e cursos oferecidos à comunidade no ano de
2017.

A atividade Apadrinhamento dos Calouros da Computação foi realizada nos dois semestres
do ano e consiste em designar petianos para se tornarem padrinhos de calouros. Os padrinhos farão
consultas periódicas sobre o desempenho dos afilhados por seus padrinhos, a fim de compreender o
percurso que um aluno novo leva no seu primeiro semestre, e assim, entender porque evasões ocorrem e
trabalhar em metodologias para evitá-las.

 

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 vinculado a 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
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atividades, sem interrupção, e atendendo todas as exigências legais e institucionais. Até o presente
momento passaram pela tutoria 5 tutores, e aproximadamente 105 bolsistas. Deve ser ressaltado que no
início eram 4 bolsistas, depois 8, e por fim 12 alunos bolsistas.

Um 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.

No ano de 2017 várias atividades foram desenvolvidas. O evento XIV Ciência e Cultura
atingiu um total de 80 pessoas entre alunos da Escola Superior de Educação Física, outras unidades
acadêmicas da UFPel e profissionais das áreas de saúde e educação. Foram ofertados um total de seis
cursos que abordaram temáticas que envolveram uso de tecnologias para medição da atividade física,
dança escolar, esporte educacional, treinamento funcional, psicomotricidade e estratégias de ensino para
esportes coletivos nos três turnos dos dias. A avaliação desenvolvida com os participantes mostrou um
alto grau de satisfação dos participantes com as atividades desenvolvidas.

O PET-STOP na escola foi realizado no mês de dezembro na Escola Municipal Waldemar
Denzer no interior do município de Pelotas, com o intuito de promover atividades para as crianças e
formação para os professores. Foram desenvolvidas uma grande variedade de atividades que abrangeram
alunos e professores da escola. Aos alunos, oficinas de esporte, lazer e saúde foram realizadas (oficinas de
rugby, punhobol, brincadeiras infantis e cuidados alimentares). Os professores e funcionários tiveram
palestra sobre a importância da prática da atividade física relacionada à saúde laboral. As atividades
começaram no turno da manhã e foram desenvolvidas durante todo o dia. Também foram realizadas
avaliações físicas de todos alunos da escola e os resultados das mesmas foram analisados e a partir dele
gerado um relatório que foi retornado à escola. A avaliação realizada pelo educandário foi a melhor
possível. O mesmo salientou que foi a primeira vez que a universidade desenvolveu trabalhos naquela
escola da zona rural e solicitou retorno ao grupo em outra época. PET + Saúde na Escola O evento foi
realizado, nesta primeira edição, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Waldemar Denzer,
localizada no 4º distrito de Pelotas e atingiu um total de 69 alunos e 22 funcionários (incluindo
professores, serventes e motoristas). Contou com a participação de todos os petianos do grupo, que foram
alocados em diferentes funções, sendo estas: coleta de dados tais como: peso e altura (mensurados),
consumo alimentar do dia anterior, atividade física do dia anterior auto referidos e análises
sociodemográficas, para os alunos até 11 anos; para os alunos acima de 11 anos, além dos dados já
citados, o comportamento sedentário também foi verificado. Para os professores, foram feitas as análises
demográficas, verificando o nível de atividade física através de um questionário (IPAQ) e o conhecimento
de hábitos saudáveis. Foi ofertada também orientação quanto à prática de atividades e exercícios físicos,
por meio das oficinas de: rugby, ginástica, punhobol, lutas e jogos cooperativos, realizadas com os alunos.
As informações obtidas foram utilizadas pelos integrantes do grupo PET ESEF/UFPel na elaboração de
pesquisas e trabalhos apresentados à comunidade científica e população em geral.

Como forma de qualificação dos estudantes pertencentes ao programa, o incentivo a
aprendizagem constante de uma língua estrangeira é cobrado constantemente pelo tutor, através do Curso
de Língua Estrangeira. Quase a totalidade dos alunos frequentou cursos privados de inglês e, o restante,
cursos públicos ou gratuitos (da própria universidade ou disponibilizados pelo governo nacional através
da internet).

Nesse ano, o encontro de egressos trouxe ao convívio dos alunos do PET e da unidade
acadêmica, todos os ex-tutores do Programa. Os professores Airton José Rombaldi, Renato Siqueira
Rochefort, Florismar Oliveira Thomaz, Luiz Carlos Rigo e Marcelo Cozzensa da Silva conversaram com
os alunos e a atual tutora sobre o surgimento do Programa PET ESEF, suas trajetórias como tutor, o
funcionamento do grupo no seu período de regência, as atividades desenvolvidas na época, suas
avaliações sobre pontos positivos e negativos de sua regência, entre tantos outros temas. Foram horas de
informação que ajudaram a reviver a história do PET ESEF. Além disso, muitas das respostas dadas pelos
ex-tutores aos questionamentos realizados pelos petianos derem suporte ao grupo para programar
atividades possivelmente utilizadas no ano de 2018. Como forma de confraternização, foram servidos aos
participantes do evento sanduíches naturais e bebidas não alcoólicas.

Na atividade Logística SulPET Educação Física, os integrantes do PET ESEF foram
divididos em bases específicas que trabalharam, em um primeiro momento, individualmente para o
desenvolvimento de cada uma das partes que compunham o projeto. As bases foram assim distribuídas:
estrutura física do evento (local de realização do evento, local para alimentação, higiene pessoal e estadia
dos participantes); logística (transporte de alunos e palestrantes, cronograma do evento, etc); temáticas
abordadas; recursos financeiros e humanos. As propostas criadas por cada base foram trazidas durante os
meses de trabalho (maio a outubro) e discutidas no grande grupo, onde foram realizadas as adequações
finais de cada uma das propostas. Ao final de outubro, foi escrito o projeto final do evento que poderá ser
executado no ano de 2018.

As Palestras de Recepção aos Calouros foram plenamente desenvolvidas durante os dois
períodos que seriam desenvolvidos. São atividades muito importantes para a graduação motivando os
alunos para o conhecimento do funcionamento da Escola de Educação Física. Para os Petianos é
importante pois favorece a aproximação com os orgãos colegiados da UFPEL/ESEF.

O CinePET também foi realizado e foi importante para aproximar os alunos da graduação.
As discussões realizadas também trazem contribuições importantes para o Curso de Graduação e para o
PET.

Os petianos também participaram de projetos de pesquisa e de extensão desenvolvidos por
docentes da ESEF.

Na atividade Dia do Desafio, um grupo PET sorteado realiza uma atividade física em
grupo e faz a filmagem, que deverá ser publicada para toda a comunidade petiana da UFPel, juntamente
com o desafio direcionado a um outro Grupo PET da instituição. A ideia é realizar uma corrente
multiplicadora de prática de atividade física e promoção da saúde.

Foi criado também um Manual de informações para os alunos ingressantes, a ser entregue
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nas atividades de recepção dos acadêmicos novos. Isto se torna extremamente importante para o
conhecimento do curso.

O "conheça seu professor" tem sido um espaço de troca de experiências entre os
professores de graduação e o Grupo PET. Estes eventos tem provocado boas discussões acadêmicas.

A atividade PET-STOP da Saúde atingiu um total de 48 pessoas. Foram ofertados serviços
a essa comunidade, objetivando a promoção da saúde e o incentivo de bons hábitos de vida diários, como:
verificação de pressão arterial e frequência cardíaca, cálculo do índice de massa corporal, verificação do
nível de glicemia, orientações sobre a prática de atividades físicas e alimentação saudável, além da entrega
de folders informativos. As informações obtidas foram utilizadas pelos integrantes do grupo PET
ESEF/UFPel na elaboração de pesquisas e trabalhos apresentados à comunidade científica e população
em geral. A avaliação da intervenção mostrou um alto grau de satisfação perante os participantes.

A atividade OlimPets é realizada em um sábado inteiro, no qual são realizadas atividades
recreativas e culturais buscando integrar os grupos PET da UFPel.

A atividade Passeio Ciclístico não foi desenvolvida, em decorrência da Greve.

A atividade Intercâmbio Troca de experiências não foi realizada plenamente. Era esperado
que o grupo conseguisse visitar uma série muito maior de outros grupos do que realmente aconteceu. O
intercâmbio ocorrido deu-se exclusivamente com o grupo PET Odontologia, em atividades realizadas
conjuntamente na comunidade, onde os grupos trocaram suas experiências de prática de trabalho.
Participações individuais de alunos do PET ESEF ocorreram com outros grupos PET da UFPel,
principalmente em atividades de seleção de bolsistas e tutores de grupos. Espera-se que essa atividade seja
continuada no próximo ano e que, então, vários grupos sejam visitados, com troca de informações e
criação de possíveis propostas conjuntas de trabalho.

 

3.12 Grupo PET Diversidade e Tolerância

            3.12.1 Tutor: 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 e 0
petiano voluntário, 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 33 diferentes acadêmicos, todos bolsistas,
responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2017 várias atividades foram plenamente desenvolvidas. Conforme previsto,
foram realizadas duas oficinas sobre a Plataforma Lattes. Desse modo, os currículos dos bolsistas estão
atualizados e eles sabem como utilizar a ferramenta, de forma adequada.

Bolsistas do PET Diversidade e Tolerância atuaram como monitores na disciplina de
História de Pelotas ministrada junto à Universidade Aberta à Terceira Idade. De outro modo, uma bolsista
ofereceu uma oficina intitulada: Varal de Poesias, na qual apresentou e propôs leituras sobre poetisas
brasileiras.

A Oficina de Oratória e de Apresentações em Público foi realizada com êxito e os
resultados já puderem ser percebidos em alguns eventos nos quais os alunos participaram, tendo em vista
que a apresentação que propuseram foi bem mais dinâmica.

A Oficina de História Oral foi realizada pela tutora e, atualmente, algumas das pesquisas
desenvolvidas pelo grupo se utilizam da metodologia de história oral.

O jornal Conectando Saberes foi escrito, com temas diversos e, neste ano, tivemos 3
edições. Atualmente foi priorizada a divulgação do material on line, já que tem demonstrado ser mais
eficaz do que a forma impressa, tendo em vista o número de pessoas que atinge. O jornal é postado na
comunidade do facebook e também no blog e se faz uma avaliação do número de acessos para cada
edição.

O Projeto de Pesquisa: À beira da extinção: memórias de trabalhadores cujos ofícios estão
em vias de desaparecer segue em andamento e duas petianos desenvolvem pesquisa sobre ofícios em
extinção ou em transformação, a saber: ascensoristas e gráficos. O material dará origem aos seus trabalhos
finais de graduação.

A atividade Dente de Leite visa: Transmitir aos pais e professores a importância da higiene
oral das crianças após a última mamadeira do dia, e da mesma maneira a retirada da chupeta o mais cedo
possível; Estudar os casos de cárie de mamadeira nessa comunidade e o que pode ser feito para amenizar
estes. A atividade foi realizada com êxito na Sociedade Assistencial Dona Conceição e envolveu alunos,
pais e professores da instituição.

No projeto de pesquisa: Os Kaigangs em Pelotas, neste primeiro ano foram feitos contatos
com os kaigangs da UFPel; foram recolhidos dados sobre o número e origem dos indígenas da UFPel e
também foram feitas as primeiras entrevistas.

A atividade de pesquisa: Diversidade na UFPel: as novas formas de inclusão e exclusão
trazidas pelo SiSU foi desenvolvida, em especial, com relação a alguns cursos de graduação relacionados
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aos petianos. Foram apresentados trabalhos especialmente na Semana Integrada da UFPel. Dados sobre
os cursos também vem sendo utilizados nos jornais do PET, intitulado Conectando Saberes.

O 7º Ciclo de Documentários e Debates do PET DT – Violências foi realizado de forma
satisfatória, já que tivemos mais de 50 inscritos no evento e o debate se efetivou. O tema deste ano foi
violências e contou com a participação de vários especialistas. Atualmente o grupo prepara o próximo
ciclo, que se realizará em 2018.

Na atividade Um Olhar Especial, foi realizada uma mostra das fotografias realizadas pelos
alunos da Escola de Inclusão da UFPel na Oficina de Fotografia ministrada no segundo semestre de 2015.
A exposição foi realizada no Centro de Artes e foi amplamente divulgada pela imprensa. A ideia é fazer
nova oficina com o público da Escola de Inclusão a partir de uma outra temática.

A atividade Semana de Prévias foi realizada antes da Semana Integrada da UFPel,
conforme previsto. Os alunos se sentem mais seguros depois de apresentarem uns aos outros e ouvirem
opiniões sobre como foi a fala. Neste ano, mais petianos estiveram presentes tanto no Congresso de
Iniciação Científica, Congresso de Extensão e Cultura e Congresso de Ensino da UFPel. De outro modo,
realizaram também uma oficina de oratória, a qual trouxe mais segurança para a construção de suas
narrativas.

Através do Projeto de pesquisa: Análise qualitativa do cardápio da merenda escolar que é
oferecida a estudantes de escolas da rede pública de ensino na cidade de Pelotas e presença de ações de
educação alimentar e nutricional foram realizados os questionários nas escolas, para análise da qualidade
da alimentação que está sendo oferecida para os alunos, e também as atividades educativas previstas.

A atividade Ciência na Escola foi desenvolvida junto à Escola Francisco Simões, que se
localiza no centro de Pelotas. O trabalho foi bastante proveitoso, pois além do interesse dos alunos, a
instituição voltou a participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia, sendo que uma menina em especial
obteve notas bastante relevantes.

O grupo participou da Escola de Inclusão da UFPel através, especialmente, de oficinas de
informática. Também foi realizada a Exposição Olhares Especiais, a qual conseguiu aglutinar vários
petianos, que se fizeram presentes para a montagem e desmontagem do material. A tutora do PET
continua com a coordenação deste projeto de extensão.

O Projeto de Pesquisa: Afrodescendentes na região Sul: biografias, trajetórias associativas
e familiares foi iniciado. Neste primeiro ano da pesquisa foram feitas 5 entrevistas com membros da
família que moram em Porto Alegre, foram realizadas reuniões de trabalho e apresentados trabalhos em
eventos científicos.

A atividade Conscientização sobre a influência da alimentação saudável na saúde, e
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis foi desenvolvida junto à escola Marechal Lima e Silva,
que fica no Fragata. A avaliação é de que foi exitoso, pois os alunos participaram ativamente das
atividades.

O grupo PET Diversidade e Tolerância participou de todos os Interpets ocorridos na
UFPel. Além disso, participou de maneira expressiva do Sulpet, inclusive tendo um trabalho destacado.
No próximo ano a intenção é de se fazer representar no ENAPET, que acontecerá em Campinas, São
Paulo.

Na atividade Diversos - construção de vídeos sobre diversidade e tolerância foram
construídos novos vídeos com a comunidade universitária sobre assuntos diversos, dentre eles o assédio
presente no ambiente acadêmico. De outra forma, o trabalho foi apresentado e premiado no Sulpet de
2017.

A atividade - Oficina SorriPET havia sido pensada para a UNATI, mas como não foram
abertas oficinas para a UNATI no segundo semestre do ano (apenas disciplinas) a oficina foi oferecida
para os próprios petianos, enfocando a higienização da boca.

As jornadas são encontros, nos quais são abordados temas como preconceito linguístico,
geográfico e de lugar, racial, aos homossexuais, às mulheres, à religião e correlatos. Foram realizadas
como em todo ano, com êxito. Para 2018 está previsto a organização de um livro a partir das temáticas
que os bolsistas estão desenvolvendo. Também serão convidados egressos para que proponham temas
para o e book.

Alguns petianos se vincularam a laboratórios, núcleos e projetos de pesquisa vinculados ao
curso de origem em uma perspectiva de terem uma melhor formação. Todas as atividades são monitoradas
pelo professor tutor.

Foi realizada também uma oficina de coaching profissional, voltada aos próprios petianos
do grupo Diversidade e Tolerância, para aperfeiçoamento profissional.

Apenas duas atividades não foram plenamente desenvolvidas. A atividade Pedalada
Solidária não foi desenvolvida devido a dificuldades no calendário, a atividade prevista para acontecer em
novembro, acontecerá em abril de 2018. Toda a parte de logística, bem como de divulgação do evento já
foi realizada. O evento terá um novo nome Move Pelotas, pois se percebeu que muitas pessoas que não
tinham bicicleta também queriam participar. Já a oficina Arte de Contar Histórias foi parcialmente
desenvolvida, pois a petiana responsável acabou deixando o grupo para se integrar em um estágio
remunerado em sua área.

 

3.13 Grupo PET Conservação e Restauro

            3.13.1 Tutora: Daniele Baltz da Fonseca, selecionada via edital PRG/CPP 2016,
por banca examinadora instituída pela Portaria UFPel nº 1564/2016.

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 deste área no Brasil que possui um grupo PET.
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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 71 diferentes acadêmicos, entre bolsistas e não bolsistas,
responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

            No ano de 2017 muitas ações foram desenvolvidas. A Aula Inaugural do Curso de
Conservação e Restauração foi dada pela Profa. Juliana Angeli, diretora do Museu de Arte Leopoldo
Gotuzzo, que apresentou aos alunos do curso de conservação e restauração, sua trajetória acadêmica até
tornar-se diretora do MALG, apresentou também as peculiaridades do museu, o trabalho que lá é
desenvolvido e a parceria estabelecida com o curso de conservação e restauração. Antes da aula os
petianos oferecem aos alunos ingressantes, porta-pincéis e boletins do PET-CR. A atividade atingiu um
alto nível de satisfação, tanto do público presente quanto dos petianos envolvidos com a atividade.

O grupo promoveu as confraternizações na forma de uma festa junina, na forma de um chá
comunitário e, no final do ano, na forma de um encontro com o curso. Junto com a confraternização de
final de ano o grupo arrecadou produtos de higiene para doação a um asilo e ainda promoveu visitação
dos idosos durante uma tarde de conversas na qual foram levados cães de estimação para interagir. A festa
junina teve pouca adesão dos alunos do curso em geral, talvez em razão de ter sido feita em um sábado à
tarde. O chá foi considerado um sucesso pelos integrantes o PET, promoveu integração entre alunos e
professores do curso de conservação e restauração e demais alunos, professores e funcionários de
circulam pelo Campus II. Alguns alunos não se sentiram à vontade para visitar o asilo, no entanto, a tutora
e os petianos que foram, gostaram bastante da experiência, consideraram um momento de solidariedade e
de reflexão sobre as etapas da vida.

O PET-CR contribuiu com a pesquisa Caracterização físico-química de artefatos
arqueológicos de cerritos do Pampa: conservação e entendimento histórico, através da participação da
petiana Bárbara Moraes. Sobre sua avaliação, o coordenador do projeto, Prof. Thiago Puglieri disse que a
aluna "ajudou na coleta de amostras cerâmicas em sítio arqueológico, na documentação de tais amostras e
no seu preparo para caracterização química. Além disso a aluna se dedicou em estudos sobre
investigações desses bens e sua preservação, participando e fazendo uma apresentação em encontros
periódicos realizados em nosso laboratório. Considero que a participação da aluna foi de grande valia
tanto para sua formação quanto para o projeto, sendo sua participação limitada pela quantidade de
atividades paralelas que a mesma vinha desenvolvendo. Parabenizo a iniciativa do PET e continuarei
contente em colaborar com o mesmo".

Duas bolsistas do grupo participaram da pesquisa Marmorabília: Inventário da Memória
Tumular do Rio Grande do Sul - Cemitério São José (Porto Alegre) e Cemitério da Santa Casa (Pelotas).
Segundo a coordenadora da atividade, Profa. Luiza Neitzke de Carvalho, a participação das alunas
permitiu dar continuidade às atividades propostas e contribuiu com a melhoria organizacional do projeto e
do ambiente onde os trabalhos foram desempenhados. A professora destaca as ideias que foram dadas
para a expansão do laboratório de materiais e técnicas (LAMTEC) que deverá atender a outras demandas,
como a de restauração de materiais pétreos como lápides (objeto do Marmorabília). As petianas também
contribuíram com um projeto de ensino ligado ao mesmo laboratório no qual fizeram a comunicação de
demandas das disciplinas para o grande grupo. A professora Luiza destaca que gostaria de continuar
contanto com a colaboração das petianas nestes projetos.

Em 2017 o grupo enviou 5 bolsistas mais a tutora para o SULPET, que aconteceu em
Florianópolis. Para o ENAPET, que aconteceu em Brasília, o PET-CR foi representado por uma bolsista.
Já é compreendido entre os petianos a importância da apresentação dos trabalhos desenvolvidos, não só
como divulgação das atividades do grupo, mas como forma de desenvolver capacidades pessoais. Todos
os membros do grupo apresentaram trabalhos acadêmicos durante a Semana Integrada de Ensino
Extensão e Pesquisa da UFPel. Também apresentaram trabalhos no SULPET.

A atividade De Tudo Um Pouco: arte, cultura, patrimônio e muito mais promoveu seis
encontros ao longo do ano. Foram duas palestras, a primeira da Profa. Rita Juliana Poloni - Quando os
mortos falam: Arqueologia da repressão e da resistência em contextos ditatoriais contemporâneos; a
segunda, do Prof. Roberto Heiden - Políticas Patrimoniais da Argentina e o caso do Monumento a
Cristóvão Colombo. As duas palestras foram bem recebidas pelo público. Além disso, o PET-CR
oportunizou a transmissão de duas mesas redondas denominadas "Em debate: a conservação e a
restauração no Brasil". Os debates acontecem em São Paulo e são transmitidos on-line pela USP. O PET-
CR organizou seções de transmissão na sede do curso para que professores e alunos pudessem assistir em
conjunto e enviar questionamentos e comentários aos debatedores. A primeira transmissão teve bastante
adesão, no entanto, a segunda, talvez por ter acontecido em dezembro, teve poucos participantes. Os
outros dois encontros foram oficinas de pintura mural oferecidas por dois petianos a outros alunos do
curso. Esta proposta foi um desdobramento da oficina oferecida pela Profa. Luiza Neitzke, como uma
ação dentro da atividade "Oficinas Inclusivas para alunos do curso de conservação e restauração".

A atividade de pesquisa Inventário e Diagnóstico do Acervo de Arte Contemporânea do
Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo – Pelotas foi complementar à disciplina de Introdução à conservação
da arte contemporânea e propôs realizar um inventário das obras de arte contemporâneas do Museu de
Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG). Segundo a profa. Coordenadora do projeto, Luiza Neitzke de
Carvalho, esta pesquisa permitiu estreitar laços com o museu, que deverão continuar, e também conhecer
o ateliê da artista Graça Marques, trata-se de um trabalho que tem tido ampla divulgação entre está sendo
reconhecido no meio da Conservação e Restauração de Arte Contemporânea. O TCC do Petiano André
Maragno foi fundamentado através deste projeto.

Foram desenvolvidos dois boletins do PET-CR no ano de 2017. No entanto, eles ainda
apresentam uma característica muito local, servindo de uma comunicação expressa entre o PET e
acadêmicos ingressantes no curso, ou com a comunidade externa na forma de panfletagem sobre o curso
de Conservação e Restauração. Percebeu-se que o boletim pode ter mais impacto na medida em houver
maior empenho na sua divulgação e para 2018 pretende-se transformá-lo num projeto de extensão visando
maior interação com os cursos de conservação e restauração de outras Universidades brasileiras como a
UFMG, a UFRJ e a PUC-SP.

A atividade Visitas Guiadas ao Patrimônio Cultural visa aproximar os alunos das
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instituições de guarda de acervos. A primeira viagem, à cidade do Rio Grande contou com a participação
de nove petianos, incluindo a tutora. Foram visitados os seguintes museus: 1) Museu da cidade do Rio
Grande, que possui 2 acervos em prédios diferentes. No acervo histórico os alunos tiveram contato com
um ambiente museográfico bastante organizado, a visita contou com a participação de uma mediadora que
explicou detalhes sobre a exposição, bem como informações genéricas sobre a conservação do acervo
exposto. Na parte deste museu que apresenta a coleção de arte sacra, os alunos puderam ver outro
ambiente bastante organizado, algumas das obras expostas foram restauradas no curso de conservação e
restauração da UFPel. Os Museus da FURG apresentam objetivos e exposições bastante diferentes em
relação ao museu da cidade, tratam-se de museus que trazem mais informações expondo menos objetos.

Ao longo de 2017 o site do curso foi transferido de uma plataforma livre da web, para
dentro do portal da UFPel, conferindo a institucionalidade necessária à página. Os contatos disponíveis na
página foram atualizados. O site do curso publicizou seu projeto pedagógico e o regimento dos cursos de
graduação da UFPel, servindo, também como um local para divulgação das informações do colegiado e
de notícias sobre as atividades desenvolvidas dentro do curso de Conservação e Restauração.

Foi realizado também um Seminário interno de avaliação do Curso de Conservação e
Restauração. A coleta de dados se deu no final de 2017, quando os alunos do segundo semestre já
estavam mais avançados no curso. Durante o período de férias fez-se a compilação dos dados e a
apresentação dos mesmos à comunidade acadêmica do curso de conservação e restauração está marcada
para o dia 4 de abril (após o fechamento do relatório). Os resultados da pesquisa têm sido apresentados
nas primeiras semanas de aula e tem feito parte das atividades de recepção dos calouros.

A recepção dos novos alunos no curso já é uma atividade consolidada do PET-CR. A
atividade é avaliada positivamente pelo grupo por promover a integração entre os novos alunos com os
docentes e discentes do curso através da troca de informações. Desde o início os alunos são convidados a
conhecer os laboratórios e participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no
âmbito do curso.

Duas atividades não foram desenvolvidas. A Portas abertas à Memória: Semana do
Patrimônio costumava ser desenvolvida pela tutora anterior, Profa. Francisca Michelon, que mantinha
fortes relações com o Núcleo de Patrimônio Cultural da UFPel. Com a troca de tutora, esta atividade ficou
sem a articulação necessária para acontecer. O calendário acadêmico atrasado também não ajudou, de
modo que o dia do patrimônio, 19 de agosto, coincidiu com o último dia letivo do primeiro semestre de
2017. O apoio do PET CR à Semana dos Museus da UFPel de 2017 não aconteceu por falta de um
entrosamento maior entre o grupo e a equipe da pró-reitoria de extensão. No entanto, em 2018 já nos
encontramos em tratativas para a participação do grupo em atividades previstas.

Algumas ações foram parcialmente desenvolvidas. A atividade Oficinas inclusivas para
retenção de alunos no Curso de Conservação e Restauração precisou ser adaptada para atender outra
demanda. Na metodologia apresentada para esta atividade dava-se ênfase ao desenvolvimento de
habilidades de escrita. No desenrolar do semestre, o grupo acabou oferecendo apenas 2 oficinas sobre
redação científica e normatização de trabalhos acadêmicos pois apresentaram pouco público. No entanto,
o grupo acabou acatando a proposta do prof. Thiago Puglieri, denominada Café com Química, que
consistiu em encontros quinzenais nas manhãs de sábado com objetivo de se fazer monitorias das
disciplinas de química aplicada I e II (que apresentam alta evasão e reprovação). O grupo PET contribuiu
com a organização dos cafés da manhã e com as monitorias, visando integrar os alunos e elucidar
questões pertinentes ao conteúdo das disciplinas. Os encontros aconteceram no Museu do Doce, visando
buscar um ambiente mais descontraído que o ambiente acadêmico padrão. Também foi oferecida uma
oficina de pintura mural com a professora Luiza Neitzke de Carvalho, que, em virtude do sucesso, passou
a ser oferecida pelos alunos, integrando outra atividade do PET (De Tudo um Pouco).

A atividade Oficinas de ciência: treinamento em redação científica, Lattes e normalização
de trabalhos começou como oficina de produção de resenhas, no entanto, houve dificuldade em se cobrar
resenhas dos alunos. Uma das poucas resenhas realizadas através desta atividade foi publicada no boletim
do PET nº 6. Ademais, o desenvolvimento das habilidades de comunicação escrita estão acontecendo
conforme as demandas, através das atas das reuniões do PET (sempre escritas pelos alunos), relatórios de
trabalhos desenvolvidos pelo grupo, notícias publicadas no site e no Boletim. Com isto, percebeu-se que a
atividade "oficinas de ciências", tal como foi concebida, não precisa constar como uma atividade
específica do grupo, e em 2018 haverá uma atividade para oficinas de naturezas diversas.

O lançamento do livro E-BOOKS da Conservação-Restauração ainda não aconteceu,
acredita-se que a demora tenha sido pela falta de know-how do grupo em publicações de livro, sendo que
se trata da primeira publicação do PET com editoração. No entanto, os trabalhos que farão parte do
primeiro volume já foram selecionados e os convites para os autores dos capítulos já foram enviados. Até
o fechamento deste relatório, os autores contavam com mais 60 dias de prazo para escrever o capítulo. O
grupo segue com novo cronograma, esperando poder enviar o livro para a gráfica da UFPel em julho de
2018. Esta atividade se mantém no planejamento do grupo em 2018.

A Fototeca Memória da UFPel consiste em um projeto de ensino que, até o final de 2016,
estava sob coordenação da Profa. Francisca Michelon. Com a troca de tutoria do grupo, se perderam os
contatos necessários para dar continuidade da participação do PET-CR. Poucos trabalhos foram feitos,
como a higienização de fotografias de quadros de formatura da Faculdade de Direito.

Através da atividade Memória do Grupo PET Conservação e Restauro, o grupo avançou
passos na organização de seus arquivos. No entanto, muita coisa precisa ser feita para criar uma
sistematização sólida o suficiente para se manter através das trocas de equipe. Ainda se busca um formato
para o catálogo eletrônico, que já está no site na forma de notícias de eventos, que com o passar do tempo
se tornam arquivo; e com o registro fotográfico das nossas atividades.

No caso do Cine PET, as primeiras sessões organizadas tiveram baixa adesão de alunos de
fora do PET-CR, o que gerou um sentimento de frustração entre os petianos. Desta forma, resolveu-se
não executar as sessões previstas para o segundo semestre e concentrar esforços em outras atividades. O
grupo também deliberou por não manter esta atividade em 2018 por entender que o público formado pelos
alunos do curso de Conservação e Restauração está mais interessado em oficinas com temáticas diversas e
relacionadas com o conteúdo do curso.
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A Pesquisa sobre a Memória do curso de Conservação e Restauração foi realizada, através
de entrevistas com professores, funcionários e egressos do curso, mas as informações contidas nas
entrevistas ainda não foram compiladas.

 

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 atual 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 196 diferentes acadêmicos, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de
diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2017, muitas ações foram desenvolvidas. A atividade de Extensão Divulgação
do Curso de Engenharia Agrícola foi plenamente desenvolvida nas escolas e em grupos de alunos
interessados onde divulgamos com palestras motivacionais as áreas da Engenharia Agrícola.

A atividade de Extensão Curso de Capacitação: Compostagem, cujo objetivo é formar
facilitadores para a construção, instalação e manejo de sistema de compostagem, foi realizada em parceria
entre os cursos de Engenharia Agrícola e Engenharia Sanitária e Ambiental da UFPel.

Através da atividade de Extensão Capacitação na Produção Integrada de Produtos
Agropecuários foram treinados e capacitados 32 técnicos em Auditoria e Responsáveis Técnicos na
Produção Integrada.

Nas Visitas Técnicas Orientadas participaram vários alunos não só do curso de Engenharia
Agrícola como de outros cursos do Centro de Engenharias. O projeto deve ter continuidade pois é bem
enriquecedora a vivência e experiência de profissionais que atuam nas empresas e indústrias visitadas.

A atividade de Ensino Oficina do Saber: Auxílio nas disciplinas de Cálculo Diferencial,
Cálculo Integral, Geometria Descritiva, Química Geral e Analítica oportunizou a vários grupos de
estudantes do Curso de Engenharia Agrícola acompanhamento com conteúdos de reforço e oficinas nas
disciplinas básicas.

Com o Memorial do Curso de Engenharia Agrícola da UFPel foi possível reunir todo
acervo fotográfico das turmas do curso de Engenharia Agrícola, os quais estão sendo encaminhados para
recuperação e posterior fixação nas dependências do Centro de Engenharias.

Também foram desenvolvidos minicursos que abordaram conteúdos práticos necessários
ao bom desenvolvimento das disciplinas, principalmente as relacionadas com CAD ou Solid Works,
basicamente desenhos desenvolvidos por recursos computacionais.

Foi feito, também, o acompanhamento de alunos egressos da Engenharia Agrícola, para
tanto está sendo organizado um banco de dados que posteriormente será divulgado e retroalimentado
anualmente pela equipe participante.

O projeto de Pesquisa: Agricultura de Precisão aplicada a lavoura de arroz irrigado foi
concluído com excelentes resultados voltados a prática da agricultura de precisão. Os alunos foram a
campo e realizaram levantamento e posterior acompanhamento da pesquisa em campo. O projeto deve ser
continuado para as próximas safras.

Os membros do grupo participaram, ainda, em atividades externas à Universidade como
Congressos, Seminários e Palestras técnicas, enriquecendo e atualizando o grupo com assuntos relativos à
Engenharia Agrícola.

Duas atividades não foram desenvolvidas. Com o desligamento do líder do projeto no
programa, os demais colaboradores tinham outras prioridades mais urgentes e emergentes previstas no
planejamento, portanto optou-se pela suspensão temporária da atividade Cartilha do trabalho seguro em
Máquinas Agrícolas.

A atividade de pesquisa Desenvolvimento de aplicativo para mensurar o desempenho
operacional de máquinas agrícolas não foi realizada visto que a colaboração de outros cursos,
especificamente da área de computação e tecnologia da informação, não correspondeu a parceria imposta
pelo projeto. Estava previsto a criação de um sistema informatizado baseado em linguagem específica de
programação que não foi totalmente finalizado, o qual cabia a colaboração de agentes externos de outras
áreas que não a do curso de Engenharia Agrícola.

Quatro ações foram parcialmente realizadas. Não foi possível concluir a atividade de
extensão: Educação Sanitária e Ambiental nas Escolas Rurais, visto que faltou matéria prima para
confecção dos canteiros. Serão contatadas e sensibilizadas novas empresas parceiras para aquisição desse
material. Inicialmente realizamos visitas ao local para sensibilização dos envolvidos no projeto, tanto do
PET EA como os colaboradores da Escola que selecionamos. Além da distância, município de Arroio do
Padre, foi primeira dificuldade porque dependíamos de transporte. Posteriormente, definimos o local e os
materiais a serem utilizados, o que dependia de parceiros como a AFUBRA que forneceria parte das
mudas e plantas constantes do projeto o que não foi finalizado. Embora a boa vontade dos participantes a
empresa fornecedora dos insumos somente poderia nos atender mais ao fim do ano, o que no momento
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suspendemos o projeto que será retomado no ano seguinte.

Com a implantação do Sistema de 5 S de qualidade, conseguimos avançar na organização
dos materiais permanentes e respectivo registro, o que possibilitou segregação de materiais inservíveis e
outros aproveitáveis. Entretanto, não foi possível realizar em todos os laboratórios do curso de Engenharia
Agrícola, conforme proposto.

Não foi possível concluir plenamente a ação de Reestruturação do Laboratório de Práticas
Mecânicas e Mecanização Agrícola em função de necessidades relacionadas a infraestrutura que a
Instituição deveria ter promovido, comprometendo um trabalho mais efetivo que ficou para o próximo
ano. Realizou-se um cronograma de atendimento as prioridades que abordaram aspectos relacionados
desde a infraestrutura material como recuperação do sistema elétrico, hidráulico e estrutural da edificação.
Entretanto, como dependíamos de setores da Universidade responsáveis por colaborar e atender demandas
de especificações mais técnicas (elétrico, hidráulico e estrutural), esta parte foi parcialmente resolvida em
razão da necessidade orçamentária da Unidade para complementação e finalização.

No caso da atividade Manual de Fiscalização Câmara de Agronomia CREA-RS, surgiram
dúvidas que impossibilitaram sua conclusão, ficando para o próximo ano a sequência e conclusão do
material que se originará em um Manual de Fiscalização.

 

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 concorrência, 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 33 diferentes acadêmicos, todos bolsistas,
responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

O ano de 2017, várias ações foram realizadas.     Foi dada continuidade a atividade de
ensino Coma Curtas. A proposta foi e é de aproximar cada vez mais as produções artístico visuais dos
próprios estudantes, não somente criando uma cultura cinematográfica mais rica, mas principalmente
possibilitando a democratização do acesso a produção estudantil local que é extremamente rica e
reveladora.

A atividade de pesquisa Escrita Acadêmica e Escrita Criativa está sendo desenvolvida
através de leituras e experiências em escrita criativa, com a participação e colaboração de uma
pesquisadora, estudante do doutorado e pertencente ao Grupo Interdisciplinar de pesquisa em Narrativas,
Arte, Linguagem e Subjetividade. Os resultados iniciais apontam para a necessidade de amadurecimento e
continuidade da proposta ao longo do ano de 2018.

Na atividade Crianças e Borboletas são realizadas oficinas caracterizadas como extensão
nas escolas de Pelotas, visando um debate em defesa da educação sensível. Nestas oficinas serão
utilizados os desenhos e os poemas das crianças de Terezin (gueto que fez parte da história da 2ª guerra
mundial) e serão metaforicamente exploradas a imagem da borboleta como vínculo com um dos poemas
de um menino de Terezin que um dia afirmou "não existem mais borboletas por aqui". A possibilidade de
sobrevivência das borboletas é, portanto, instigada através da literatura, do teatro e das artes plásticas
aliada a perspectiva de discussão do lugar da infância em nossa sociedade. O êxito da proposta pode ser
exemplificado pelo encaminhamento de uma petiana para o mestrado com tema e objeto originado deste
trabalho específico.

Na atividade de extensão Cantos e Contos a proposta era selecionar pessoas identificadas
pela comunidade como portadoras da pluralidade da cultura popular. Os roteiros das entrevistas e a
preparação dos programas serão elaborados e na fase de execução os programas serão veiculados através
da Rádio Federal FM. Foram feitas algumas modificações ao longo do ano. Suas ações estão
concentradas no trabalho articulado com a Griot Sirlei Amaro. As oficinas de contos e cantos a partir
desta alteração se mostraram mais efetivas e puderam ter seu universo de atuação e intervenção
expandido.

As atividades do Teatro Down são exercidas em conjunto com o professor de teatro
Gabriel Almeida, que é o primeiro estudante down da UFPel, cujo trabalho desde seu primeiro semestre
de faculdade sempre esteve ligado ao grupo. Todos os resultados apontam para a necessidade de
continuidade e aperfeiçoamento da proposta.

A atividade Margaridas problematizou as condições de gênero e classe, propiciando
através do exercício da linguagem teatral a experiência ética e estética da diversidade em contextos
oportunos de trocas de saberes e fazeres educativos.

Foram realizadas também oficinas de leitura em dramaturgia teatral para a diversidade, com
o objetivo de capacitar para a leitura e a produção textual criativa contribuindo com a formação integral
dos estudantes no sentido do reconhecimento da importância da experiência da leitura e da escrita como
parte estruturante de sua graduação.

O PET deu continuidade a pesquisa qualitativa Narrativas Populares, que vem sendo
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desenvolvida em parceria com o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Narrativas, Arte, Linguagem e
Subjetividade (GIPNALS), coordenado pela tutora, através da linha de pesquisa intitulada: narrativas
populares. Esta interlocução vem se mostrando bastante produtiva estimulando, preparando e
encaminhando os petianos para as atividades de pesquisa objeto da proposta do PET FRONTEIRAS.
Notadamente este é um processo que exige continuidade e que possui diferenças de produtividade interna.
Como exemplo, no ano de 2017 tivemos dois alunos ex petianos que deram continuidade a temática
desenvolvida através da linha de pesquisa concluindo seus estudos de mestrado e sendo aprovados no
doutorado em educação, ambos ainda seguem dando continuidade aos estudos iniciados através da
atividade investigativa desenvolvida no PET.

Foi cumprida pelos petianos a primeira etapa da Biblioteca Digital da Diversidade Cultural.
Realizaram um longo processo de pesquisa e reprodução digital de acervo relacionado com a temática da
diversidade social e cultural. Ao final do ano também foram associados ao trabalho a experiência de
outros grupos de pesquisa. No entanto o acervo ainda é de "consumo interno" e a segunda etapa do
trabalho que deverá ser realizada em 2018 prevê a socialização virtual do acervo.

A atividade de Ensino Dicionário da Diversidade Cultural foi aperfeiçoada e ao final
transformada em um projeto de pesquisa focalizando as gramáticas das culturas das infâncias.

A atividade de extensão Manifeste foi desenvolvido ao longo do ano de 2017 através de
uma Campanha cujo tema foi cunhado pelo grupo e devido a importância da temática a abrangência do
trabalho extrapolou os limites do grupo. O Manifeste criado pelo Pet deu origem e sustentação a
Campanha contra a violência na cidade de Pelotas intitulada: PAZ SEM VOZ NÃO É PAZ É MEDO!

A atividade de ensino Aula Extra teve sua continuidade neste ano através de temáticas
relacionadas as questões de gênero e sexualidade discutidas e selecionadas junto com um grupo de
estudantes. Os resultados apontaram para a necessidade de rediscussão da proposta do aula-extra
incluindo temáticas transversais aos diversos cursos de formação na UFPel identificando e trabalhando
conteúdos mais próximos das realidades experienciadas pelos estudantes em condições de vulnerabilidade
nesta instituição.

Algumas atividades planejadas não foram desenvolvidas. A atividade de ensino Catálogo
Cultural da Diversidade foi prejudicada pela impossibilidade de recurso instrumental. A dificuldade na
solução do problema relacionado aos computadores impossibilitou o apoio necessário para a realização da
atividade. A atividade de extensão Contadores de Histórias foi cancelada por ausência de recursos
necessários para sua materialização. A atividade de pesquisa Observatório da Diversidade Cultural
encontrou dificuldades de execução relacionadas aos equipamentos e materiais necessários.

A atividade de pesquisa Acervo Fotográfico foi parcialmente desenvolvida, por problemas
técnicos relacionados ao instrumento de armazenamento das informações. O computador onde o trabalho
estava sendo realizado foi danificado e todo o trabalho terá que ser refeito. O tempo decorrente da
dificuldade em solucionar o problema técnico pela universidade prejudicou em muito o pleno
desenvolvimento da tarefa. Projeta-se a continuidade da tarefa em 2018.

 

 

4. AVALIAÇÃO DOS GRUPOS PETs/UFPel 2017 

  Grupo  PET/UFPel - 2017

 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 sim sim sim 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

2.3

c) Identificam as
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 sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim Sim
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3.1 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

 

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 2017; e

c) aprovação do Planejamento de Atividades a serem realizadas no ano de 2018,

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 CARINE DAHL CORCINI, Chefe,
Núcleo de Programas e Projetos, em 29/04/2020, às 21:51, 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 0937322 e o código CRC 64026301.

Referência: Processo nº 23110.011475/2020-31 SEI nº 0937322
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  

Processo nº 23110.011475/2020-31

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

  

Prezados

Encaminho o Relatório Institucional Consolidado dos grupos PET da UFPel referente ao
ano de 2017, 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, 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 29/04/2020, às 21:55, 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 0937332 e o código CRC 1E51BF32.

Referência: Processo nº 23110.011475/2020-31 SEI nº 0937332
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  

Processo nº 23110.011475/2020-31

Interessado: Núcleo de Programas e Projetos

  

De ordem,

À CG, para análise e parecer.

Em 30/04/2020,

Documento assinado eletronicamente por SABRINA MARQUES D AVILA
TORALLES, Assessora, Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e
da Extensão, em 30/04/2020, às 12:20, 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 0937687 e o código CRC 95251588.

Referência: Processo nº 23110.011475/2020-31 SEI nº 0937687
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  

Processo nº 23110.011475/2020-31

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 21:17, 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 0982486 e o código CRC BB24FDB2.

Referência: Processo nº 23110.011475/2020-31 SEI nº 0982486
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão

 

PROCESSO Nº. 23110.011475/2020-31

 

 

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 (0982486), sendo favorável ao Relatório Institucional Consolidado dos grupos
PET da UFPel referente ao ano de 2017, conforme Despacho NUPROP (0937322).

 

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 0995755 e o código CRC E05EBCF0.

Referência: Processo nº 23110.011475/2020-31 SEI nº 0995755
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