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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 mais 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  Grupo PET-Física

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

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

O Grupo PET  Física tem a capacidade de comportar até 12 (doze) petianos bolsistas e 6
(seis) estudantes voluntários. Atualmente o Grupo PET Física 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 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 2018, várias atividades foram desenvolvidas. A 3ª Semana Integrada da Física
foi realizada de 27/06 a 29/07 e consistiu em apresentações de palestras e minicursos, sendo esses
ministrados por profissionais da área de física e de ensino. Ainda, esse ano um petiano do grupo PET-
Física, Alexandre Ilha, apresentou a palestra "Impactos da pseudociência na formação do aluno". O
evento contou também com um espaço de mostra acadêmica destinada aos discentes dos cursos de
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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 atividade teve o alcanço
esperado, com 45 inscritos. O evento proporcionou aos participantes contato com diferentes tópicos da
Física que não abordados no decorrer da graduação, além de divulgar trabalhos de iniciação científica
realizados por alunos dos cursos de Física.

Com o objetivo de acolher os ingressantes dos cursos de Física 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. 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.

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 2018 foram realizadas pelos petianos
Alexandre Ilha e Sarah Saab, a petiana Sarah permaneceu poucos meses dando aula no projeto, por
motivos acadêmicos. 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 junto aos grupos PET Física e PET Meteorologia e aulas
especiais (aulões) em horários extracurricular, trabalhados em conjunto com o petiano egresso Cristiano
Porto atual coordenador da física no Desafio. 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.
Visto que o projeto possui um caráter transformador, espera-se alcançar resultados significativos na
aprovação do público alvo em vestibulares, PAVE e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), na
data do envio deste relatório ainda não obtivemos o resultado dos alunos no ENEM, sendo difícil realizar
a avaliação do aproveitamento. 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 foram avaliados através de simulados para verificar seu
desempenho durante o ano letivo, foi verificado também a necessidade para o ano de 2019 a realização de
mais simulados para estimular o desenvolvimento individual dos alunos.

Na atividade Calouros, adote seu PET os alunos do Grupo PET/Física, juntamente ao
Diretório Acadêmico do curso de Bacharelado em Física (DABP - UFPel) se reuniram com os alunos dos
cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física na primeira semana de aula do primeiro semestre do ano e
foi realizada uma dinâmica para definição do apadrinhamento. Cada veterano ficou responsável pela
tutoria de um a três calouros, contribuindo para o processo de adaptação na Universidade.

A atividade Semana de Prévias foi realizada de 16 a 19/10. Consiste em encontros com
duração de uma hora, nos quais os alunos de graduação e pós-graduação que apresentaram trabalhos
acadêmicos na Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão (SIIEPE) da Universidade
Federal de Pelotas puderam ensaiar suas apresentações. Nesses encontros os alunos apresentam seus
trabalhos aos discentes dos cursos de Licenciatura em Física e Bacharelado em Física, bem como também
aos professores ligados ao Departamento de Física que compõe uma banca e que regula também o tempo
de apresentação, a fim de simular o evento.

No decorrer de 2018, os petianos organizaram-se e desenvolveram estudos em temas
específicos de grupos de pesquisa da Universidade Federal de Pelotas. Além disso, os petianos já
envolvidos previamente em atividades de grupos de pesquisas apresentaram os resultados de seus
trabalhos em eventos.

Durante o ano o grupo PET organizou e apresentou dois cursos que visaram complementar
a formação dos discentes dos cursos do Instituto de Física e Matemática: 1. Introdução ao LaTeX e
Escrita científica; e 2. Uma Introdução aos Grupos de Permutações. Os respectivos cursos contaram com
a colaboração de professores dos Dep. de Física e Matemática.

Ao longo do ano o Grupo organizou uma grade de horários na qual foram programadas as
apresentações dos integrantes do PET. Foram 13 apresentações dos seminários, abertas a temas variados e
que poderiam estar associadas as disciplinas dos cursos: Lógica Fuzzy, Colisões Automotivas, Origami,
Pseudociência, Modelos cosmológicos, Física medieval, Números laterais, Realidade virtual, Geometria
da relatividade, Cota: uma ação afirmativa, Resistor e Transistor, Semicondutores.

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 extraclasse para que os petianos realizassem no decorrer da semana. No
segundo semestre do ano de 2018 desenvolveu-se aulas aplicadas através de um petiano apto para
lecionar a língua inglesa, no qual desenvolveu atividades envolvendo pratica da leitura, escrita e escuta. O
grupo realizou atividades periódicas, com relação ao conteúdo do curso e atividades práticas através do
professor de inglês.

Também foram realizadas durante o ano de 2018 três (3) Oficinas de Física, sendo essas
promovidas pelo grupo PET e ministradas pelos membros do grupo e por colaboradores que também são
discentes dos cursos de Física da Universidade. Duas Oficinas ocorreram no curso Pré vestibular Desafio,
que é um projeto de Extensão da Universidade que possui vínculo com o PET-Física. A primeira Oficina
realizada nesse aconteceu em junho de 2018 e abordou conceitos físicos de mecânica. A segunda Oficina
foi realizada no mês de novembro, devido à proximidade do ENEM, e teve "tema livre" discutidos assim
diversos conceitos presentes no Ensino Médio. Ainda nesse mês, o grupo realizou uma Oficina no
Colégio Municipal Pelotense, abordando novamente diversos temas do Ensino Médio que cercam a
Física.

Três atividades foram parcialmente desenvolvidas. Pretendia-se realizar, pelo menos, duas
visitas técnicas. Especificamente aos laboratórios de física da Universidade Federal de Rio Grande
(FURG) e ao Museu de Ciência e Tecnologia da PUC-RS. No dia 15 de setembro fora realizada a visita
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ao Museu de Ciência e Tecnologia, no qual participaram da atividade 31 estudantes de diversos cursos da
Universidade Federal de Pelotas, dentre eles, Cursos de Licenciatura em Física, Bacharelado em Física,
Licenciatura em Biologia, Bacharelado em Química, Agronomia entre outros, além do Prof. Dr. Fernando
Simões Jr. (tutor do Grupo). Durante a atividade, o professor que acompanhou a visita ficou à disposição
dos alunos para que qualquer dúvida a respeito dos experimentos fosse sanada. A atividade é proposta
anualmente visando motivar os alunos ingressantes dos cursos de Lic. e Bach. em Física, dessa forma, o
Grupo avalia que a visita agregou bastante aos participantes dela, pois trouxe discussões técnicas para
situações cotidianas. Devido divergências nos horários disponíveis, não fora possível ser realizada a visita
aos Lab. de Física da FURG, porém mantém-se no Grupo a intenção de realizar tal visita.

Na forma de uma atividade de ensino, que visa a criação de uma biblioteca online de
experimentos de física, foram realizados experimentos e elaborados roteiros padronizados que servirão
para a criação de um banco de dados no sítio do grupo. A atividade foi parcialmente desenvolvida porque
ainda não foi possível realizar a disponibilização online dos roteiros pois os roteiros preparados estão em
testes de execução no laboratório e correções quando necessário. A publicação dos roteiros e melhoria dos
mesmos deve ocorrer em 2019.

A atividade UFC - Ultimate "FisiQuiz" Competition foi proposta pela primeira vez no
planejamento de 2018, com o objetivo de instigar a curiosidade e estudo contínuo dos estudantes dos
cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física, além de melhorar a integração entre alunos de diferentes
semestres e a relação discente-docente. No decorrer do ano o grupo se dedicou a idealização, organização
e divulgação da atividade, para que a mesma ocorra no primeiro semestre de 2019. A idealização consistiu
em criar um modelo de campeonato que englobasse os objetivos propostos. A organização compreende: a
criação de um banco de questões a serem utilizadas durante a competição, essas com diferentes níveis de
dificuldade; a interação com o corpo docente do Departamento de Física, tanto para procurar professores
que queiram participar como banca avaliadora, além de contribuírem com doação de livros para a
premiação final da competição. A divulgação da atividade foi realizada durante a 3ª Semana Acadêmica
Integrada da Física no formato de apresentação em slides, além de uma dinâmica para demonstrar que tipo
de questões serão postas no campeonato.

 

            3.2 Grupo PET Odontologia

            3.2.1 Tutor: Josué Martos, selecionado via edital Processo seletivo Edital
PRE/CEC/NUPROP no 03/2018, Portaria UFPel no 542/2018, SEI/UFPel – 0126853.

            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 dos 27 anos
de histo ́ria, o grupo PET-Odontologia UFPel fez parte da formação acadêmica e pessoal de quase uma
centena de jovens (90) 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 90 (noventa) diferentes
acadêmicos bolsistas, responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano letivo de 2018 muitas ações foram realizadas. 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 2018.

A Oficina de Metodologia Científica teve como principal foco as orientações básicas sobre
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as distintas metodologias de pesquisa, publicações, trabalho de conclusão de curso, etc. Mantivemos uma
estreita interação e assessoria técnico-científica por parte do professor com expertise no assunto o que nos
permitiu além do que fora planejado, manter um canal aberto para que todas as dúvidas a respeito de
projetos e trabalhos em andamento pudessem ser sanadas, principalmente os Trabalhos de Conclusão de
Curso.

A atividade "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.
Tivemos uma diversificação de temas em diferentes áreas da Odontologia como estética, dentística
restauradora, cirurgia periodontal, etc. Avaliamos também a necessidade de expansão desta atividade já
consolidada para o próximo planejamento de forma mais intensa.

Houve uma participação significativa dos bolsistas com apresentação e participação nas
mais variadas atividades elencadas no XXI SULPET, que tinha como tema "Inserção e Integração: O
PET como Agente Transformador Social". Houve a participação do grupo nas diversas atividades como o
Encontro de Membros do CLAA, Encontro de Petianos/as Discentes, Encontro por Atividades, Grupos
de Discussão e Trabalho além das diferentes Oficinas ofertadas e sua Assembleia Final. A avaliação do
grupo foi extremamente positiva e contemplou com o calendário interno de atividades coletivas elencados
no planejamento 2018.

O Banco e Dentes Humanos da FOP/UFPel é uma referência nacional na doação de
órgãos humanos para atividades exclusivamente didáticas em escolas de Odontologia. 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.

O Grupo participou de atividades de caráter coletivo e integrador. Alguns receberam
inclusive premiações e destaques científicos em alguns eventos onde houve participação intensa do PET
Odontologia UFPel, como o IV Congresso Internacional de Odontologia do Rio Grande do Sul (CIORS)
e 56a. Semana Acadêmica de Odontologia da UFPel.

A atividade TED/PET Odonto é considerada fundamental para o Grupo. 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.

A atividade ESL - English Scientific Lecture foi realizada dentro do semestre letivo 2018/2
juntamente com o TED PET e com o Problem Based Learning em lingua inglesa. A idéia é interagir esta
atividade com a programa Kahoot que é uma ferramenta on line gratuita para criar, dentre outras
estratégias, quizzes baseados em perguntas com múltiplas escolhas.

A atividade Encontro Egressos do PET Odonto plenamente desenvolvida. Vários egressos,
hoje profissionais ou professores, participaram desta atividade e colaboraram para o enriquecimento na
formação dos alunos do grupo PET. A partir dos encontros realizados já se providenciou a atualização
dos dados destes egressos com o objetivo de participarem ativamente no projeto de pesquisa a respeito dos
egressos do PET Odontologia UFPel.

A Biblioteca do PET foi umas das grandes inovações no planejamento 2018 e que evoluiu
formidavelmente. A Biblioteca está impecável com várias obras, literárias, técnicas ou educativas, e a cada
mês temos a inserção de novos títulos para usufruto dos petianos e dos acadêmicos de graduação da
Faculdade. O acesso e controle é de exclusividade dos petianos que zelam e mantém a Biblioteca
organizada e impecável para utilização e benefício da coletividade.

O Meeting Científico consolida-se como um projeto pioneiro do grupo PET Odontologia 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 googledocs 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 e
reinserção para o próximo planejamento.

A atividade 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 2018 iniciamos parceria com o Projeto
Semear, onde foi possível a elaboração de estratégias e ações do Grupo PET na comunidade sediada no
Jardim América no Capão do Leão. Mantivemos ainda a parceria com a Colgate para distribuição de
material informativo e Kits do Dr. Dentuço em todas as nossas atividades. Ainda neste ano de 2018 o
grupo PET, com esta atividade, foi agraciado com uma menção honrosa durante as atividades na Semana
Acadêmica Odontológica da FOP-UFPel pelo trabalho desenvolvido.

A atividade "Apadrinha PET" trouxe uma maior interação com os novos colegas de curso,
o que nos permitiu auxiliá-los neste início de sua jornada acadêmica. A recepção dos ingressantes ocorreu
da melhor forma possível, promovendo a integração dos novos alunos com os veteranos, mostrando as
diferentes possibilidades de aprendizado dentro do curso de graduação e incentivando os alunos a
desenvolverem as diferentes atividades que a unidade oferece. A atividade teve a colaboração e
participação da Direção e Colegiado de Curso da Faculdade mostrando um caráter de acolhimento por
parte de todos os componentes do PET e também a socialização deste novo aluno da UFPel junto aos
professores e pessoal administrativo da Unidade. A cartilha distribuída a cada ingressante foi de
fundamental importância como fonte de informação básica e fácil acesso. Esta atividade colidiu com o
esforço institucional para o controle de evasão de alunos ingressantes na nossa Universidade.

O InterPET é o momento de expressão dos integrantes da comunidade petiana e de
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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, apesar da dissonância entre o calendário acadêmico da
Faculdade de Odontologia e o da Universidade.

Todos os integrantes do PET Odontologia estiveram à frente em mais de um projeto de
extensão, tanto intra como extramuros, dentro dos limites possíveis de horário acadêmico. As atividades
de extensão executas pelo grupo foram todas aquelas realizadas nos Projetos de Extensão cadastrados na
UFPel, no âmbito individual ou coletivo, em conjunto com outros petianos do grupo, orientados pelos
diferentes professores da Unidade. Projetos de Extensão (Intra e Extra-muros): Centro de Estudo,
Tratamento e Acompanhamento de Traumatismos em Dentes Permanentes (CETAT); Diagnóstico,
tratamento e controle de cárie em escolares de 8-16 anos de idade (PRO-SORISO); Reabilitare; Atenção
odontológica a pacientes portadores de necessidades especiais; Construindo a Excelência em Ortodontia;
Núcleo de Estudos e Tratamentos dos Traumatismos Alveolodentários na Dentição Decídua (NETRAD);
Reabilitação de Dentes Tratados Endodonticamente (PRODENTE); Atendimento especial de pacientes
com disfunção da articulação têmporo-mandibular (ADITEME); PROJACC; ENDO Z, Introdução à
Odontologia Hospitalar.

Todas as atividades de pesquisa planejadas e executas pelo grupo foram aquelas realizadas
nos projetos de pesquisa cadastrados na UFPel, no âmbito individual ou coletivo, em conjunto com outros
petianos do grupo e orientados pelos diferentes professores da Unidade. Um marco histórico para o grupo
é a realização de um Projeto de Pesquisa coletiva sobre os egressos do grupo PET, realizado no ano de
2018 e com a participação e atuação de todos os componentes grupo.

A Oficina do Currículo Lattes versou sobre o preenchimento correto de dados nesta
plataforma, ocorridas no Laboratório no 7o. andar da FOP/UFPel sob a coordenação do Prof. Dr.
Wellington da Rosa. As orientações sobre os distintos itens curriculares e o preenchimento online passo-a-
passo foi executado plenamente e mostrou-se de extrema valia para o conhecimento, entendimento e
inserção de dados curriculares dos bolsistas.

O objetivo da atividade Intercâmbio PET, que consiste no intercâmbio entre os
componentes do grupo PET Odontologia com as diferentes instituições de ensino superior na área da
Odontologia (PET), foi alcançado. As visitas técnicas nos diferentes grupos PET Odontologia ocorreram
no PET Odontologia da UFRGS, USP/Bauru e atualmente temos visita programada para a Faculdade de
Odontologia da UNESP/Araraquara.

Na atividade Futuro Profissional tivemos a participação de alguns docentes de instituições
estrangeiras além dos profissionais reconhecidos na área Odontológica e que puderam fazer parte desta
atividade. 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 com formação na Universidad do Chile, Pontifícia Universidade Católica do RS
(PUC-RS) e por último na Faculdade Especializada na Área da Saúde (FASURGS).

A Feira das Profissões é uma atividade bem estabelecida e consolidada pelo grupo
realizada em escolas públicas e/ou privadas do município de Pelotas ou durante a Feira do Livro de
Pelotas. Através do uso de estandes ou mesas informativas, o grupo PET se fez valer de recursos visuais e
materiais clínicos de uso rotineiro da profissão para exposição da profissão de cirurgião-dentista. Uma
ação distinta neste ano de 2018 foi a feira das profissões em evento construido pela PRE-UFPel durante a
Feira Nacional do Doce - FENADOCE, onde pudemos expor sobre as habilidades desenvolvidas com o
curso nas diferentes especialidades e o mercado de trabalho atual.

A atividade Apresentações de Prévias foi realizada no decorrer do ano letivo, sempre uma
semana ou alguns dias antes do início de algum evento científico. Todos os bolsistas participaram como
apresentadores de seus trabalhos ou como avaliadores dos trabalhos dos outros bolsistas, de forma
criteriosa e positiva onde suas observações, críticas e sugestões foram discutidas ao final de cada
apresentação. Esta atividade é bem estabelecida em diversos grupos PET/UFPel e possui um grande
impacto no resultado final das apresentações.

Apenas a atividade XXIII ENAPET não foi desenvolvida. O XXIII ENAPET ocorreu na
cidade de Campinas/SP no período de 15 a 20 de julho e infelizmente por questões financeiras e de
calendário acadêmico diferenciado do curso de Odontologia não houve participação de nenhum petiano
do grupo. Minimizamos esta falta do grupo frente ao que havia sido compromissado no planejamento
2018, com o apoio financeiro de um petiano de outro grupo PET UFPel. Demos um suporte financeiro
para que o acadêmico Leonardo Capra, do PET Educação, para que pudesse ir ao evento e nos
representar.

 

3.3 Grupo PET Agronomia

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

3.3.2.  Breve histórico das atividades do grupo: O grupo PET Agronomia começou suas
atividades em 01 de abril de 1992 e até o momento foi conduzido por 5 tutores. O Grupo tem a
capacidade de comportar até 12 (doze) petianos bolsistas e 6 (seis) petianos voluntários. No ano de 2018,
contou com a participação de 12 (doze) petianos bolsistas, todos selecionados por meio de edital de
seleção específico, aberto a todos os acadêmicos do curso de Agronomia da Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel. Vale salientar que já passaram pelo programa mais de 100 diferentes acadêmicos, entre
bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2018 várias ações foram desenvolvidas. Através da atividade Pesquisa
Científica todos os participantes do grupo foram incentivados a fazer estágios com pesquisa científica nas
diversas áreas que o curso de Agronomia possui. Desta forma, no ano de 2018, os petianos participaram
fazendo estágios em laboratórios dos departamentos de Fruticultura, Fitossanidade, Fitotecnia entre outros.
O resultado desta participação foi aferido através da participação na Semana Integrada Ensino, Pesquisa e
Extensão da UFPEL que ocorreu entre os dias 22 a 26 de outubro de 2018 e em congressos das
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respectivas áreas de estágios. 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 PET Solidário envolveu diversos alunos e professores de diferentes cursos da
UFPel, demonstrando assim o quanto existem pessoas interessadas e dispostas a fazer o bem para as que
necessitam. O dia da coleta de sangue foi a 16 de abril durante os períodos da manhã e tarde. Foi feita
uma escala entre os petianos para divulgação no campus Capão do Leão, para os estudantes irem doar nos
intervalos das suas aulas e outros que ficaram auxiliando nas filas e direcionando os alunos para dentro do
ônibus. Os resultados foram muito satisfatórios, tendo em vista que o Hemocentro de Pelotas nem
esperava por um número tão satisfatório de coletas, e também por que muitas pessoas queriam, mas não
conseguiram realizar a doação devido ao tempo curto. O grupo espera seguir realizando a campanha,
tendo em vista que o HemoPel também se dispôs a dar seguimento em novas edições da mesma. Espera-
se que os resultados das próximas edições sejam cada vez melhores.

Na atividade Curso de Idiomas foram realizados encontros entre os integrantes dos grupos,
onde foram desenvolvidas atividades relacionadas a língua Inglesa. Os encontros ocorreram de forma
quinzenal, sempre nas terças-feiras, na sala do grupo PET Agronomia, das 12:45h até as 14:00h. Foram
desenvolvidas e ministradas atividades que relembrassem conceitos básicos da língua. A cada encontro
um petiano estava responsável em trazer uma atividade para o grupo.

O grupo participou da Recepção e integração dos Calouros. Ao início de cada semestre
deste ano, 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.

A atividade Horta Escolar teve parceria com 2 escolas municipais e 2 escolas estaduais do
município de Pelotas, onde o grupo fez a proposta e, uma vez que foi aceita, foi informado como a
atividade deveria ser desenvolvida. Nos primeiros encontros, foram realizados levantamentos de aspectos
técnicos (tamanho das áreas disponíveis, condições do solo, drenagem, insolação, poluição e possibilidade
de uso dos locais para o fim desejado). Simultaneamente houveram reuniões com as direções e com os
professores envolvidos no projeto, foram determinadas as turmas que iriam participar e quais os anseios
das instituições. 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 Pesquisas no Currículo do curso de Agronomia FAEM/UFPEL foi realizada
a discussão das questões que deviam compor o questionário a ser utilizado na pesquisa, assim como a
elaboração de um formulário online com as referidas questões, que abordam temas como formação
anterior ao curso, motivações para participar do mesmo, e as principais dificuldades encontradas pelos
alunos do curso de Agronomia da UFPel. Para o próximo ano, está prevista a aplicação desse
questionário, de forma totalmente online. Após, os dados serão computados e discutidos e os resultados
serão apresentados a todos os membros da comunidade acadêmica.

A atividade Integração Cultural dos petianos 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.

Na atividade Utilização de Produtos Reciclados para Produção de Recipientes foi feita uma
repetição do experimento do ano passado a fim de testar novos 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. Também foi
realizada a confecção de mudas de Kalanchoe em recipientes alternativos, como caixas de leite e bandejas
articuladas.

Na ação Horto de Plantas Medicinais e Aromáticas, este ano os canteiros foram divididos
em grupos que continham quatro petianos. Os membros de cada grupo foram responsáveis por manter a
organização e limpeza do local. Além de plantas medicinais e aromáticas, colocamos um terço de cada
canteiro com plantas solanáceas e cucurbitáceas. As plantas colhidas foram destinadas aos membros do
grupo e parte foi doada a alguns funcionários que trabalham na limpeza da Universidade. O aprendizado
sobre a instalação de pequenos canteiros foi o foco deste ano do horto do grupo. Além disso, o horto
visou salientar a importância de alimentos produzidos sem uso de agrotóxicos e propiciando uma
alimentação mais saudável.

Foi realizada também uma visita técnica no mês de novembro, em conjunto com o evento
Seminário de Frutas de Clima Temperado. Esta visita foi realizada a Granja Bender, localizada no interior
do município de Pelotas. Na oportunidade vimos como funciona a produção de pêssegos e morangos,
desde o cultivo na lavoura até o beneficiamento e expedição para os consumidores finais
(mercados/feiras). Vale ressaltar a impossibilidade de realizar mais visitas pois o grupo PET Agronomia
no ano de 2018 não pôde contar com a verba de custeio.

O empreendedorismo é uma área de grande importância dentro do agronegócio Brasileiro,
logo vimos a importância da realização de um evento com palestrantes que são autoridades no tema no
estado do Rio Grande do Sul. O evento ocorreu nos dias quatro e cinco de setembro conforme proposto
pelo planejamento anual do grupo e contou com a presença de aproximadamente 70 participantes dos
cursos de ciências agrárias da Universidade Federal de Pelotas. No primeiro dia contamos com a palestra
do Doutor Sandro Al-Alam Elias, sócio fundador do grupo Safras & Cifras, com o tema "Sucessão
Familiar". No segundo dia, contamos com a participação da palestrante Kathleen R. Kruger, gestora de
projetos do SEBRAE abordando o tema "Mulheres no Agronegócio. A iniciativa foi bastante elogiada
por todos os participantes e contribuiu para uma atualização sobre os temas.

Ao longo do ano as redes sociais do grupo tiveram gerência de três petianos do grupo,

Ofício 24 (0949147)         SEI 23110.012699/2020-61 / pg. 6



onde estes tinham a responsabilidade de mantê-las atualizadas, com informações sobre atividades
realizadas pelo grupo. Foram postados avisos importantes para a comunidade universitária, como por
exemplo, eventos que seriam realizados pelo grupo, com data, local e temas abordados, certificados já
disponíveis de eventos, intervenções em escolas da cidade de Pelotas, datas e temas de apresentações do
Digestão Cultural e demais encontros realizados pelo Grupo.

O primeiro passo da atividade Herbário Virtual 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. Foi enviado aos proprietários das fotos um documento
para o consentimento da utilização das mesmas. As imagens são de sintomas a campo e de lâminas
microscópicas, com estruturas dos causadores da doença (fungo, nematóides e bactérias), confeccionadas
pelos alunos. Até o momento, 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 e agente causal. A atividade irá continuar no ano de 2019.

A atividade Divulgação do Curso de Agronomia deu uma visão aos futuros universitários,
do município de Pelotas, sobre as possibilidades que a universidade pública oferece para que estes possam
realizar seus estudos com qualidade e tranquilidade. Participaram de mostras de cursos 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.

No início do ano iniciamos com uma palestra intitulada " Centro de Investigação das
Ferrugens do Cafeeiro" ministrada pela pesquisadora Dra Leonor Guerra Guimarães, pertencente ao
Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro situado em Oeiras- Portugal. No dia cinco de outubro,
uma segunda palestra foi ministrada pela pesquisadora Dra Rosa Lía Barbieri da EMBRAPA Clima
Temperado e intitulada "Como apresentar seminários e palestras". Além disso, foram apresentadas, ao
longo do ano palestras com três professores que ministram aulas no curso de Agronomia com o intuito do
conhecimento, por parte dos alunos, da trajetória acadêmica e pessoal de cada um deles. Por fim, foi
oferecido um minicurso teórico/prático sobre o preenchimento do currículo Lattes. Desta forma, o grupo
buscou contribuir com a ampliação da formação dos acadêmicos, oferecendo-lhes a oportunidade de
trocar ideias e discutir com profissionais de excelência que se destacam nas diferentes áreas de atuação.

Também foram realizados encontros mensais onde foram apresentados à 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.

A atividade Digestão Cultural foi realizada durante os dois semestres de 2018. Os
encontros ocorreram semanalmente as quintas-feiras no horário do almoço com 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; para o caso de participantes de fora do
grupo, o seu tema foi de livre escolha. Ao longo do ano foram observadas melhoras significativas nos
petianos, e também conseguiu-se fazer com que pessoas externas ao grupo participassem da atividade,
tanto na modalidade de apresentador ou ouvinte.

A atividade Colaboração na disciplina de Introdução a Agronomia permitiu aos petianos
participarem ativamente junto com o professor responsável e novos acadêmicos, de duas aulas na
disciplina de Introdução a Agronomia, possibilitando ainda maior integração com os demais acadêmicos e
apresentando o grupo PET. A dinâmica da atividade consistiu em que dois petianos, explicaram como o
grupo funciona, como é feita a seleção e os requisitos necessários para os acadêmicos participarem.
Através de uma apresentação em "powerpoint" foram divulgadas as atividades desenvolvidas pelo grupo
e aspectos relativos às oportunidades de crescimento apresentadas pelo curso de graduação e aspectos
relevantes a grade curricular do curso de Agronomia. Após a apresentação e troca de ideias, foi realizado
o plantio de flores e hortaliças em bandejas com substrato e em seguida levadas para as estufas. A
atividade durou todo o semestre pois os alunos tiveram que acompanhar o desenvolvimento das plantas,
com posterior entrega de um relatório ao professor responsável pela disciplina. A atividade ocorreu de
forma produtiva, os novos alunos realizaram atividades práticas na qual tiveram um contato direcionado
ao curso agregando tanto a formação dos petianos quanto a dos alunos da disciplina.

Houve uma alta participação 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 praticamente todo grupo, assim como nos anos
anteriores, e houve grande mobilização dos integrantes do grupo, assim como os demais grupos para a
organização do próximo SULPET, que será realizado na Universidade Federal de Pelotas. Existem dois
membros que participam assiduamente nas reuniões da Executiva, sendo um titular e um suplente, estando
assim a par das atividades realizadas pela mesma. Vale ressaltar, que em 2018, duas petianas receberam o
prêmio destaque na IX Feira de ciências, organizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Sul-rio-grandense (Campus Camaquã), apresentando as atividades Horta escolar e Digestão
Cultural desenvolvidas pelo grupo.

A produção de frutas temperadas é uma área em crescimento na região sul do país devido
ao clima propício para a atividade e grande importância dessa produção para a economia da região. Desta
forma idealizou-se o evento intitulado Seminário de Frutas de Clima Temperado. O evento contou com a
presença de aproximadamente 60 participantes nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2018, com
palestrantes que são referências no tema no estado do Rio Grande do Sul. No primeiro dia do evento
contamos com a participação do palestrante Paulo Celso de Mello Farias, com o tema "Cenário Atual da
Fruticultura", no segundo dia tivemos a participação do palestrante Gerson Kleinick Vignolo, com o tema
"Possibilidade de Atuação do Engenheiro Agrônomo na Fruticultura" e no terceiro dia tivemos a
participação do palestrante Rufino Fernando Flores Cantillano com o tema "pós-colheita". O evento teve
uma avaliação positiva por parte dos participantes e ocorreu conforme proposto no planejamento anual do
grupo.

A atividade Ação Ambiental no Campus Capão do Leão foi realizada periodicamente,
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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 (capina, limpeza e
introdução de novas mudas de plantas).

 

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

No ano de 2018 muitas ações foram desenvolvidas. O grupo PET-EH apresentou 3
trabalhos no ano de 2018, na 4ª SIIEPE- Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão da
Universidade Federal de Pelotas. A apresentação proporcionou ao grupo e ao bolsista apresentador, o
desenvolvimento do senso crítico, a compreensão dos diferentes contextos que uma pesquisa pode estar
inserida. Além de divulgar os projetos desenvolvidos pelo grupo PET-EH para a comunidade acadêmica
da UFPel.

No Mesa Redonda de 2018 foi abordado o tema "Outubro Rosa: Você realmente sabe o
que temer?". A atividade foi realizada em parceria com alunos do curso de medicina da Universidade
Católica de Pelotas. O tema foi bem recebido pelo público, sendo uma oportunidade de debater um
assunto de extrema importância para a sociedade. O grupo PET-EH sente grande satisfação de ter
realizado este evento, tendo a presença de especialistas na área e de pessoas que passaram pelo câncer.
Foi um evento que marcou todos os que estiveram presente.

A atividade CinePET foi elaborado para ter como público alvo os alunos do curso de
engenharia hídrica, professores e técnicos. No evento foi apresentado ao público participante um
documentário e distribuído refrigerante e pipoca. Após o documentário pode-se debater sobre questões
importantes relacionadas aos Recursos Hídricos e suas abrangências. O intuito da atividade foi despertar
na comunidade acadêmica do curso o interesse em participar de atividades de caráter lúdico, informal e
contextualizado, além de proporcionar algo diferente e interessante, entre as extensas jornadas de aulas.

A viagem de estudos foi elaborada e organizada pelo grupo PET-EH para Usina
Hidrelétrica de Itaipu, localizada em Foz do Iguaçu. Foi realizada uma visita técnica no interior da usina,
podendo ser observada várias etapas de funcionamento. A viagem de estudos contou com a participação
do grupo PET e alunos de graduação do curso de engenharia hídrica. Além da visita a usina também foi
realizada uma visita as Cataratas do Iguaçu, maior queda dágua do Brasil. A viagem de estudos pode
proporcionar ao grupo uma maior interação com os demais colegas de curso, o conhecimento de
profissionais voltados para a área de recursos hídricos e com o mercado de trabalho.

A "Capacitação PET", foi a única atividade no ano de 2018 voltada exclusivamente para
os membros do grupo PET. A atividade possibilitou ao grupo ampliar o seu conhecimento na área da
informática, através de um programa para cálculo de barragem. Para os bolsistas foi uma oportunidade de
realizar um curso voltado para a sua área de conhecimento. Além de poder disseminar esse conhecimento
para os demais alunos do curso de engenharia hídrica através de futuros minicursos.

A atividade de extensão Conscientização da população sobre os Recursos Hídricos teve
como finalidade promover a conscientização sobre a conservação dos recursos hídricos. A importância da
discussão, reflexão, análise e conscientização do homem sobre suas atitudes em relação ao uso da água. A
ação possibilitou informar a sociedade sobre a importância dos recursos hídricos e construir novos
pensamentos sobre como agimos diariamente para preservar o meio ambiente. Possibilitou aos petianos
praticar o contato e interação com a população de Pelotas, seja com estudantes, trabalhadores e
aposentados. Geralmente uma simples conversa e a obtenção da informação correta pode solucionar ou
minimizar suas dúvidas sobre esta temática, modificando assim suas atitudes. Com isso, os petianos
perceberam a importância de ação e quanto ela contribui para a sociedade.

A atividade de pesquisa Levantamento e conscientização do uso e conservação da água
entre os funcionários da UFPel, dentro do que foi estabelecido pelo grupo para o ano de 2018, foi
desenvolvida plenamente. No ano de 2019 serão realizadas mais duas etapas. No que foi desenvolvido até
o presente momento, pode se perceber uma boa interação dos bolsistas com metodologias de pesquisa que
nunca haviam mantido contato, principalmente na área social. Esse novo conhecimento só acrescentou
para que os bolsistas pudessem ter uma melhor visão social.

A atividade "Pet Casa Lar", proporcionou ao grupo PET-EH uma ação totalmente social.
Essa atividade foi desenvolvida em uma das casas do carinho mantida pela prefeitura municipal de
Pelotas-RS. O grupo pode através dessa atividade, formar um olhar mais crítico diante dos problemas
sociais. Pode proporcionar uma tarde feliz e com muitas brincadeiras para as crianças que vivem na casa
do carinho.
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Em 2018 foi realizado um levantamento dos ex petianos, tutores e formandos do curso de
engenharia hídrica. Também foi realizado um levantamento fotográfico de todas as atividades
desenvolvidas pelo grupo Pet nos últimos 10 anos. No ano de 2019 serão realizadas as últimas etapas, na
qual farão parte da comemoração dos 10 anos do curso de Engenharia Hídrica e do grupo Pet.

Na atividade de pesquisa Estudo Integrado na Região do Anglo (EIRA) percebeu-se uma
grande interação dos petianos com a comunidade da Balsa. A comunidade mostrou-se interessada com a
conservação dos recursos hídricos e principalmente sobre a importância do descarte do lixo. 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.

A atividade "PET Escola" foi desenvolvida plenamente. Essa atividade é desenvolvida a
bastante tempo e no ano de 2018, foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ferreira
Viana, localizada na comunidade da Balsa ao lado do Campus Anglo- UFPel. Os petianos apresentaram
informações sobre uso e conservação do solo e da água, mostrando a importância dos recursos naturais.
Também foram realizadas algumas atividades como, brincadeiras, apresentação de teatro, desenhos
realizados pelos alunos, entre outros, 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, questões de ordem organizacional, participando de todas as etapas
de elaboração da atividade.

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. 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. A atividade foi realizada juntamente com o Serviço Autônomo de Saneamento
de Pelotas SANEP, no Largo Edemar Fetter (Mercado Público de Pelotas, buscando a troca de
informações e conscientização sobre o uso da água. Foram esclarecidas dúvidas da população sobre
soluções sustentáveis para economizar água, reduzir a produção de lixo, cuidar melhor do meio ambiente
com atitudes simples. A atividade obteve uma resposta positiva da comunidade e principalmente em
relação as crianças. O grupo se mostrou satisfeito com o objetivo atingido.

O XII Ciclo de Estudos foi realizado em 3 noites no mês de julho de 2018, contou com a
presença de palestrastes de vários Estados e de áreas voltadas para o curso de Engenharia Hídrica. Se
fizeram presente alunos dos cursos de engenharia hídrica, civil, sanitária ambiental, materiais e geológica,
todos da UFPel. 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). Os calouros
mostraram-se interessados e empolgados com as áreas do curso, sendo um ponto positivo.

A atividade da Barcada mais uma vez foi de grande sucesso e repercussão entre os alunos
do curso de engenharia hídrica. É uma oportunidade para os alunos ingressantes da Engenharia Hídrica de
conhecerem os recursos hídricos da região de Pelotas- RS e municípios vizinhos. Essa atividade nos
últimos 2 anos é realizada em uma parceria entre o grupo PET-EH, Projeto Cruzeiro do Saber sob o
comando do Oceanógrafo Lauro Perello Barcellos e 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. A viagem teve início no Porto de Pelotas em direção ao município de Rio Grande
através de um ônibus fornecido pela Sagres e o retorno de Rio Grande para Pelotas foi no Barco Flor do
Mar. Esse evento proporciona vários pontos positivos para os alunos e membros do grupo PET, pois além
da viagem de barco é realizada uma visita técnica ao projeto CCMAr no município de Rio Grande. Dessa
forma, com a Barcada espera-se obter uma menor evasão dos alunos ingressantes, proporcionando o
conhecimento sobre as principais áreas do curso.

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 em laboratórios do curso de engenharia hídrica, e
também de áreas afins ao curso. Os petianos nos laboratórios agregam conhecimentos e benefícios para a
sua vida profissional, através da elevação da qualidade acadêmica, contribuindo para melhoria do curso.
O petiano 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. No
final de cada semestre o bolsista entrega um relatório e apresenta a atividade desenvolvida para os demais
participantes do grupo.

A partir da atividade PET Hídrica Concurseiro 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 e repassado para professores de escolas do município de
Pelotas-RS. A atividade proporcionou ao grupo um conhecimento sobre questões relacionadas a
concursos voltados para a área de engenharia, além da realização de cada questão, ampliando o seu
conhecimento extraclasse.

O grupo PET-EH também participou das atividades que envolvem os demais grupos PETs
da UFPel. No ano de 2018 o grupo também organizou o evento InterPet. O evento foi realizado no
Auditório da Reitoria, no Campus Anglo da Universidade Federal de Pelotas. A atividade contribuiu para
a convivência do grupo PET-EH, que planejou, organizou e executou cada etapa e também para interação
com os demais grupos PETs da UFPel. O grupo Pet responsável pela organização do evento, os bolsistas
desenvolvem a capacidade de se comunicar em frente a um grande público, de resolver possíveis
imprevistos antes e durante a realização do evento. A atividade só contribui para o crescimento do grupo e
de cada bolsista.

A atividade Café com Calouros possibilitou aos calouros do curso de Engenharia Hídrica
conhecer sobre o grupo Pet e as atividades que desenvolve. Foi realizada uma confraternização onde
todos os professores e técnicos do curso foram convidados. Os petianos apresentaram todas as suas
atividades através de um vídeo, banners, folder, além de uma conversa para esclarecer possíveis dúvidas.
A atividade proporcionou a todos uma troca de conhecimento e possibilitou aos bolsistas uma interação
com o grupo.

A Participação em Evento Nacional e Regional do PET foi totalmente inviabilizada, tendo
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em vista que a disponibilidade de recursos não foi o suficiente para cobrir as despesas para participar do
XXI SULPET, realizado em Curitiba e o ENAPET em Campinas-SP. E também porque o recebimento
do recurso ocorre sempre ao final do ano vigente e os eventos ocorrem no ano seguinte.

A atividade Hídrica de Portas Abertas foi parcialmente desenvolvida. O grupo PET
Engenharia Hídrica percebeu que se realizasse a atividade fora do âmbito da UFPel poderia atingir um
maior público. Por isso, no ano de 2018 o grupo PET expandiu esta atividade, para a comunidade externa
da UFPel e convidou os alunos de Escolas municipais, para conhecer a Universidade Federal de Pelotas e
o curso de Engenharia Hídrica. A atividade foi toda planejada e organizada pelos bolsistas, que entraram
em contato com todos os professores do curso para disponibilizar os laboratórios para a visita. No dia do
evento as Escolas avisaram que não poderiam se fazer presente com os seus alunos. A ideia inicial era que
os alunos pudessem conhecer todos os laboratórios do curso de Engenharia Hídrica, conversar com os
professores, técnicos e alunos do curso. Além de assistir uma palestra ministrada pelo grupo PET-EH com
informações sobre as atividades realizadas dentro da Universidade e as possíveis áreas de atuação do
engenheiro hídrico.

 

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

  3.5.1 Tutora: Heloisa Helena Duval de Azevedo, selecionada via Edital
PRE/CEC/NUPROP nº 04/2018 por banca examinadora  instituída pela Portaria UFPel nº 541/2018 e
aprovada em ATA 03/2018 CLAA.

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

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

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

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

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

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

No ano de 2018 muitas ações foram realizadas. 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. 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. Os momentos lúdicos
proporcionaram às 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.

A atividade FOLCLORE E CULTURA POPULAR foi uma inovação no grupo em 2016
que continuará em 2019, e avaliamos os bons resultados com essa atividade, pois continua sendo possível
produzir ilustrações relevantes de alguns personagens da cultura popular Pelotenses, bem como de lendas
da cultura litorânea da nossa região. O grupo elaborou uma Trilha Folclórica elencando alguns
personagens e aplicou a mesma na escola parceira e em outras escolas, bem como para os alunos
extensionistas do curso de Licenciatura em Pedagogia da UFPel. Foi possível arriscar na produção de um
livreto contendo atividades pedagógicas que trabalharam com questões próprias da cultura popular da
cidade de Pelotas e região sul do Rio Grande do Sul, ainda no prelo, com publicação prevista para o
primeiro semestre de 2019.

A atividade CINEMA NA ESCOLA contou diversos momentos realizados junto a Escola
Machado de Assis - Pelotas/RS. As atividades ocorreram durante a Semana de Comemoração do
aniversário da cidade de Pelotas que tem sua constituição econômica e social fortemente ligada a
africanidade e a Semana da Consciência Negra que ocorreu na UFPel e no município de Pelotas/RS. E,
assim foi possível potencializar a integração entre os bolsistas do PET e a comunidade escolar, bem como
envolver a comunidade como um todo, estudantes, professores e demais interessados na prática de pensar
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e discutir questões educacionais e sociais a partir do Cinema. Outra ação vinculada a esta atividade foi a
organização de um catálogo com indicações de filmes e animações que abordam essas questões para que
os professores da escola possam utilizar como um guia de apoio no planejamento de suas atividades
cotidianas na escola e assim se deu maiores possibilidades para a dinamização das práticas escolares. O
catálogo for entregue impresso para as escolas parceiras. E desta forma se contribuiu para a implantação
do que está previsto na Lei 13.006/14 da LDB. Os resultados foram apresentados por petianos em dois
eventos.

As metas previstas para 2018 da atividade EDUCAÇÃO POPULAR: UM DESAFIO À
ESCOLA PÚBLICA foram parcialmente desenvolvidas pelo motivo de troca de tutoria e revisão do
projeto junto à escola. Os bolsistas envolveram-se no cotidiano das escolas os colocando como 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. Trabalhos sobre o tema foram apresentados em eventos do PET e da área da educação.

A atividade LEITURA LITERÁRIA E FORMAÇÃO DO LEITOR NA ESCOLA
PÚBLICA foi de suma importância e complementares às atividades dos bolsistas. A participação,
envolvimento e apoio do PET Educação, possibilitou um maior aprendizado e orientação específica no
desenvolvimento de atividades como as que envolveram a literatura infantil. O PET Educação ministrou
oficinas para preparar os bolsistas do PET GAPE, que são de diferentes áreas. Sendo assim, o grupo de
bolsistas teve a oportunidade de desenvolver ações referentes a literatura infantil junto às escolas. Os
bolsistas demonstraram ter autonomia e propriedade no desenvolvimento do planejamento previsto e neste
sentido foi possível formular estratégias que propiciaram o desenvolvimento da formação docente e
efetivar uma atuação pautada pela cidadania e função social acadêmica.

Através da PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS o Grupo socializou e
divulgou suas ações e atuações junto à comunidade acadêmica, principalmente no que se refere aos
projetos e atividades GAPE. O grupo teve uma forte e ampla participação nos eventos internos e externos
próprios do Programa de Educação Tutorial - PET como SULPET, ENAPET e nos INTERPETs na
UFPEL. Além destes eventos estivemos presente na Semana Integrada da UFPel, Congresso de Iniciação
Científica/UFPel, no Congresso da Graduação da UFPel e o Congresso de Extensão da UFPel. Além
disto esteve presente e atuante em eventos como a Semana Internacional do Folclore desenvolvido em
parceria com o Núcleo de Folclore - NUFOLK da UFPel, na Semana do Brincar mais um evento
desenvolvido com nossos parceiros e, no IV SIFEDOC - Seminário de Educação do Campo da Região
Sul do Rio Grande do Sul. Também participou da organização de Eventos e Mostras junto às Escolas
Municipais de Ensino Fundamental Machado de Assis e instituto Nossa Senhora da Conceição na cidade
de Pelotas/RS. Sendo assim foi possível colocar em discussão as propostas, projetos e produções do grupo
e dar visibilidade ao que vem sendo desenvolvido junto PET GAPE UFPel, bem como experienciar as
vivências decorrentes destas ações.

Foi possível, também, promover na EMEF Machada do Assis um espaço rico de
aprendizado vinculados ao desenvolvimento do Jornal da Escola apresentando os diversos gêneros
jornalísticos também promovendo a integração da escola com a comunidade.

O GRUPO DE ESTUDOS: AÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO POPULAR
efetivou um espaço de formação consistente para os membros do GAPE e dar mais consistência ao
processo de formação. Neste sentido foi possível aprofundar conhecimentos de diferentes temáticas que
envolveram as ações do grupo. Também foi possível criar uma rotina de estudos que contribuiu no
desenvolvimento de habilidade crítica e reflexiva dentro do raciocínio científico.

O PET GAPE trabalhou fortemente no estudo e na escrita sobre o que vinham fazendo ao
longo do ano. 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.

Servindo como principal ferramenta de compartilhamento dos conteúdos produzidos pelo
Núcleo de Jornalismo, o Facebook é apontado como primeiro referenciador para a audiência do blog. Em
razão da página PET Grupo de Ação e Pesquisa em Educação Popular no site de rede social, atuar
vinculada as publicações que são realizadas dentro da plataforma do Wordpress, exemplo de ações,
parcerias, divulgação de edital e vídeo, realização e participação em eventos. Além de disponibilizar outro
meio de contato para o público com o grupo e vice-versa. Já o canal PET GAPE na plataforma do site
YouTube apresenta em suas estatísticas 3.263 visualizações desde a sua criação em junho do ano anterior.
Tendo como vídeos mais populares Glossário personagens do folclore em LIBRAS (1:56) e Conhecendo
as Charqueadas (5:06), respectivamente com 1600 e 486 visualizações.

A atividade INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE NA ESCOLA PÚBLICA 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.
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Por outro lado, surgiu a parceria com a Escola Municipal de Ensino Básico Carmen Regina Teixeira
Baldino que resultou na edição e gravação de histórias em Libras com o apoio do PET GAPE na 2ª
Mostra de Curtas Bilíngues LIBRAS/Português.

No caso da atividade PESQUISA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO: A PROPOSTA
DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PEDAGOGIA A DISTÂNCIA DA UFPel, no ano de
2018 foi realizado um levantamento criterioso das atividades e indicação do uso de ações voltadas para a
pesquisa 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 atuaram no 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.
O projeto gráfico de uma das publicações, “A Educação a Distância e a Práxis Educativa na Formação de
Professores” já foi realizado, em forma de um livro digital (no prelo) e pode ser encontrado no site do
PET, pelo link https://petgape.wordpress.com/2019/02/18/pesquisa-desenvolvida-pelo-gape-inspirou-
producao-de-livro/. Para o ano de 2019 o grupo prevê a publicação do livro no formato digital. Cabe dizer
que no desenvolvimento da pesquisa os 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 atividade CATÁLOGO PERSONALIDADES DA CULTURA POPULAR
PELOTENSE depende das entrevistas com as personalidades da cultura popular pelotense. No ano de
2018 duas delas faleceram sem que as tenhamos entrevistado. Esse fato nos fez revisar a produção e
ilustração de material visual. Para 2019 planejamos um material que contemple também as pessoas que
faleceram e, para isso nossa estratégia de pesquisa deverá ser revista para que divulguemos e levemos de
forma original às pessoas um conteúdo histórico sobre algumas personalidades populares que compõe e
compuseram a cena cultural Pelotense. Além de produzir material que possa ser utilizado como material
didáticos nas escolas públicas de Pelotas/RS será disponibilizado de forma digital e impressa para serem
distribuídos à comunidade em geral. Neste sentido buscamos inovar não somente na criação de ilustrações
dos personagens, mas também no fato de torná-los mais íntimos aos educandos e ao mesmo tempo tenham
a identidade da comunidade pelotense. Rodrigo Matos apresentou trabalho sobre essa ação intitulado
“Ilustração de personagens que narram e resgatam a cultura popular pelotense” no evento IV Encontro
Humanístico Multidisciplinar/III Congresso Latino Americano de Estudos Humanísticos
Multidisciplinares.

 

3.6 Grupo PET Arquitetura

   3.6.1 Tutor: Prof.ª Dr.ª Ana Paula Neto de Faria – Tutora do Grupo PET Arquitetura e
Urbanismo/UFPel. 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 o Grupo conta com a participação de 12
petianos bolsistas. Todos os petianos, bolsistas e voluntários, foram selecionados por meio de Edital de
Seleção específico, aberto a todos acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPel.

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

No ano de 2018 muitas ações foram realizadas. A atividade Divulgação e Comunicação:
Página da Web, Design Gráfico, Imprensa e Redes Sociais propiciou a externalização dos projetos
realizados pelo Grupo com o intuito de incentivar a participação popular nas atividades, além de expandir
a visibilidade do Grupo junto à comunidade acadêmica.

Após seis edições do evento “Salão Universitário”, decidiu-se reformular e reestruturar a
atividade, mudando seu nome para “Espaço 360” e repensando as apresentações com o intuito de atrair
um público maior, tanto de participantes como de ouvintes.

A atividade Projetos de Estruturas de Concreto Armado foi proposta dentro do PET e
vinculada a um grupo de trabalho fora do PET, com responsabilidades e autonomia parcial do aluno
petiano e colaboração de professor orientador. O projeto tratou da produção de material didático na forma
digital para o ensino das disciplinas de Projeto de Concreto Armado I e II do curso de Arquitetura e
Urbanismo.

A Feira da Consciência Negra, foi um projeto de extensão realizado no bairro Navegantes,
na cidade de Pelotas, bairro caracterizado pela violência urbana, população em situação de
vulnerabilidade social e majoritariamente negra. Foi da própria comunidade a iniciativa para realização do
evento. A proposta foi realizar um evento com apresentações musicais, de dança, culinária,
conhecimentos acadêmicos, entre outros que ressaltem o valor da cultura negra.

A viagem de estudos a Belo Horizonte e Ouro Preto ocorreu conforme o planejado. Houve
um grande número de inscritos e foi possível atender a 52 alunos. Dois professores ficaram encarregados
dos roteiros e visitas guiadas. Os roteiros planejados foram plenamente desenvolvidos. A avaliação da
atividade por parte dos participantes foi muito positiva, sendo destacado aspectos referentes ao interesse
pelas obras visitadas, a riqueza da vivência de lugares e obras somente conhecidos por meio da internet e
livros, assim como pela organização da atividade.
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A atividade Projeto de esquadrias de pallet para a Ocupação Canto de Conexão iniciou a
partir de uma conversa entre petiana e os moradores da localidade, afim de resgatar os anseios e
necessidade a serem transformados em projeto arquitetônico. Foi realizado o levantamento dos vãos das
janelas da residência e, posteriormente, o levantamento dos materiais (pallets) doados. Na sequência foi
feito o desenvolvimento do projeto, o desenho técnico para desenvolvimento das esquadrias propostas e,
por fim, em abril de 2018 foi realizado durante o EREA SATOLEP (Encontro de Estudantes de
Arquitetura da Região Sul) um mutirão envolvendo alunos e professores da UFPel, participantes do
evento, moradores, vizinhos e amigos da ocupação para a fabricação das esquadrias. Posteriormente ao
mutirão, foram realizadas visitas semanais a casa para o acompanhamento da concretização das demais
esquadrias e um apoio técnico às demais demandas arquitetônicas da casa.

 

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
da Faculdade de Meteorologia conforme os pré-requisitos do edital. Vale salientar que já passaram pelo
programa 77 diferentes acadêmicos, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas
ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2018 muitas ações foram realizadas. Os seguintes projetos de pesquisa tiveram a
participação de um ou mais petianos:1. Modelagem da Dispersão de Poluentes na Camada Limite
Noturna Utilizando um Modelo Lagrangeano de Deslocamento Aleatório (COCEPE 8124); 2.
Laboratório de Instrumentos Meteorológicos (COCEPE 6485); 3. Impacto da variabilidade e mudanças
climáticas na produtividade de culturas agrícolas no Estado do Rio Grande do Sul - Segunda Parte
(COCEPE 8704); 4. Estudos Climáticos e Sinóticos dos Eventos Extremos Atuantes no Sul do Brasil
(COCEPE 6755). O trabalho dos petianos foi fundamental para o desenvolvimento científico dos temas
abordados e os estudos geraram publicações em congressos locais e nacionais.

A atividade de organização de eventos cumpriu seu objetivo de aprimorar a capacidade de
organização dos petianos, bem como a interação entre eles e o corpo discente do curso. Foram
organizados os eventos previstos, e o grupo também participou da organização de outros. Aqui, destaca-se
a participação do Grupo nas Comissões Organizadoras do Sulpet 2019.

A atividade de extensão Monitoramento Metade-Sul vem obtendo êxito até acima do
esperado, dada a boa relação que os alunos envolvidos vêm desenvolvendo com as cidades da região, em
especial Pinheiro Machado e Pedras Altas. Um resumo dos principais pontos do projeto foi publicado no
Congresso de Extensão e Cultura da UFPel.

Em conjunto com o NMA (Núcleo de Meteorologia Aplicada), o grupo conseguiu
apresentar à sociedade as atividades do PET, do Curso de Meteorologia e a ciência em geral. Apesar do
número de eventos ter sido um pouco menor do que o esperado, dada a falta de agenda em comum entre o
NMA e o PET-Meteorologia, destacam-se a participação do Grupo na Mostra das profissões da UFPel,
na Fenadoce, na Expofeira de Canguçu e no Colégio Tiradentes.

A atividade Apoio Didático vem se caracterizando como uma das mais importantes do
Grupo PET-Meteorologia, haja vista o retorno do público-alvo, os alunos do curso (especialmente os dos
primeiros semestres). Um número crescente de alunos procurou os petianos atrás de monitorias, com
preferência às disciplinas ofertadas pelo IFM. Apesar dos apelos que o Grupo faz a cada início de
semestre, a atividade poderia ser ainda mais efetiva se os alunos interessados participassem das monitorias
desde o início dos semestres, e não somente no final, na semana de provas finais.

Assim como a atividade de Apoio Didático, as oficinas são as atividades de maior
participação dos alunos do curso de meteorologia, haja vista que os assuntos ministrados são de grande
importância para o desenvolvimento no curso. A oficina de maior participação discente foi a de
Linguagem Pyton, ministrada pelo petiano Otávio Feitosa.

Todos os seminários planejados foram realizados, cada petiano apresentou o seu de acordo
com os seus interesses e capacidades. Desta forma, a atividade desenvolveu a capacidade de oratória,
organização e expressão oral dos petianos

Na Campanha Beneficente foi feita uma coleta de materiais escolares para crianças da
ONG Semear, do Capão do Leão. Além de ajudar a quem precisa, a campanha mexeu com o lado social
de cada membro do Grupo PET-Meteorologia.
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A atividade Jornal do PET-Meteorologia concretizou seu objetivo de divulgação das
atividades do PET e de estreitar a comunicação entre o Grupo e o corpo discente e docente da Faculdade
de Meteorologia.

Quatro atividades de pesquisa foram parcialmente desenvolvidas porque apesar do
desenvolvimento de algumas atividades propostas, não chegou a ser publicado ainda nenhum resultado.
São elas: 1. Sistemas Convectivos e Tempo Severo em Superfície (COCEPE 6970); 2. Integração de
dados de radar, pluviômetros e satélite para o radar meteorológico de Lontras – SC (COCEPE 7907); 3.
Efeito dos Eventos de Friagem nas Condições Meteorológicas, Balanço de Energia e Fluxo de Carbono
no Sudoeste da Amazônia (COCEPE 8237); 4. Definição da relação entre Chuva e Refletividade para o
Radar Meteorológico da UFPel (COCEPE 6954).

 

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

No ano de 2018, todas as ações planejadas foram plenamente desenvolvidas. Os bolsistas e
voluntários do grupo PET Artes Visuais integraram equipes, projetos e grupos de pesquisa do Centro de
Artes e demais unidades da UFPel, com intenção de atender a formação qualificada, interdisciplinar e
complementar. Os grupos são coordenados por professores pesquisadores na área de artes e humanidades
e apresentam dinâmicas que compreendem o conhecimento, a fruição e a produção acadêmica e artística.
São eles: 1. Projeto Arte na Escola; 2. Grupo de Pesquisa Caixa de Pandora - Estudos em Arte, Gênero e
memória; 3. Lugares Livros - Dimensões materiais e poéticas; 4. Grupo de Estudos sobre a Profundidade;
5. Grupo de Pesquisa Arte e Engenharia; 6. Grupo de pesquisa Corpo-imagem-som; 7. Núcleo de Gênero
e Diversidade; 8. Laboratório de Estudos Feministas; 9. Núcleo de Desenho e Quadrinhos; 10. Nufolk -
Núcleo de Folclore da UFPel; 11. Filosofia no Ensino Fundamental (e-book).

Ofertamos, também, oficinas para os acadêmicos do curso de artes visuais conforme
demandas recebidas em parceria com o Colegiado e com o Diretório Acadêmico, também oferecemos
oficinas para alunos dos demais cursos do Centro de Artes onde compartilhamos conhecimentos e espaços
de formação junto aos ateliês do CA. Destacamos as oficinas de experimentação com softwares de pintura
e edição de imagens, desenho, aquarela, encadernação, mobiliário com paletes, marcenaria, serigrafia,
técnicas alternativas de gravura e fotografia.

Na atividade COMUM-IDADE participamos de vários projetos de extensão promovidos
pela unidade e em parceria com a 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, espaços de cultura e asilo de idosos. Algumas das ações de 2018: Scratch Day Pelotas, 2º Festival
Lua Sangrenta, Feira do Livro de Pelotas, 20 anos do Museu Gruppelli, Exposições, Mediações e oficinas
do MALG, Sábado em Foco no Colégio Pelotense, oficinas na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Antônio Joaquim Dias, do Salso/Pelotas, Oficinas no Asilo de Idosos de Pedro Osório, exposições no
Centro Cultural do Morro Redondo, na Galeria A Sala CA/UFPel e no Casarão 6 SECULT/Pelotas, RS,
Feiras Parada Gráfica, 2ª Feira das Artes Visuais, 1ª Feirinha gráfica Mq-d.

Os integrantes do grupo PET Artes Visuais participaram como comunicadores, expositores
e organizadores de vários eventos acadêmicos em nível local, regional e internacional, como SIIEPE
UFPel, XVI Seminário de História da Arte, VII Seminário de Pesquisa do Mestrado em Artes Visuais,
Seminário de Experimentações Poético-educativas, IV Encontro Humanístico
Multidisciplinar/UNIPAMPA, Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, Semana Integrada das
Artes/UFPel, INTERPETs.

Investimos no intercâmbio com grupos de pesquisa e extensão do próprio Centro de Artes
e com demais grupos atuantes na área de artes e humanidades da UFPel e da comunidade de Pelotas e
região, com os quais promovemos ações integradas que envolveram produções, fruições e reflexões em
torno da arte e da cultura. Fomos parceiros e apoiadores das atividades promovidas pelo curso e pelos
diretórios acadêmicos das Artes Visuais, Cinema, Design e Dança. Também para atender a meta de
intercâmbio investimos em eventos com programações que contemplam apresentações musicais e cênicas,
exposições de arte e design e exibições de filmes e animações. Em 2018, fomos parceiros dos coletivos de
artistas: Lua Sangrenta, Guerrillas Atelie de Arte Corporal, Corredor 14, Hágorah - Espaço Cocriativo,
Grupo Baila Cassino e Casa Artemísia. Estivemos na Escola Municipal Dom Francisco Barreto, no
Colégio Municipal Pelotense, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Joaquim Dias e no
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Parque Tecnológico da Prefeitura Municipal de Pelotas, ministrando oficinas de desenho, quadrinhos,
design de personagens, mobiliário, carimbo e estêncil. Integramos equipe composta por alunas e
professoras das Artes Visuais e da Dança promovendo uma tarde artística no Asilo de Idosos de Pedro
Osório, ministramos oficina de estandartes, realizamos rodas de conversa, canto e dança. Destacamos
como mobilidade acadêmica a participação do grupo na atividade ANIMA PAMPA, intervenção artística
no Campus da UNIPAMPA de Alegrete/RS, pela integração e repercussão positiva alcançada, a
continuidade está prevista para o próximo ano.

O grupo participou e organizou várias exposições ao longo do ano, promovendo
acadêmicos e coletivos de arte, ocupando espaços na cidade e na região sul dando visibilidade para a
produção de arte contemporânea. Destacamos as participações e organizações nas mostras: [IN]Comodo -
Terceira edição da mostra de arte contemporânea de Pelotas; Te dou minha Palavra – Mostra acadêmica e
CHAMA mostra de audiovisual junto a programação da Semana Acadêmica das Artes Visuais;
Distensões e Distinções da Gravura - exposição itinerante na Galeria Brahma/Pelotas/RS e no Museu de
História e Arte de Chapecó/SC; 7 em Sala - Mostra de Arte contemporânea no Ateliê Independente
Corredor 14 Pelotas/RS; O corpo que te cabe, Galeria Henrique Ordovás Filho em Caxias do Sul, RS;
Latência - mostra individual da bolsista Jéssica Porciúncula no Corredor 14/Pelotas/RS; Mostra Noz de
Audiovisual e Cinema Excêntrico no Instituto Goethe Porto Alegre / RS; Imagerie - Coletiva Fotográfica
no Espaço do CEHUS - Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Ciências Humanas, Sociais, Sociais
Aplicadas, Artes e Linguagem/UFPel; 3ª Fresta Mostra de Audiovisual da FURG/Rio Grande/RS; Artista
Desconhecido - mostra coletiva no espaço da Livraria da UFPel. Em âmbito nacional participamos da
exposição Co-Fluir - o tempo da imagem no espaço de Experimentação da Imagem em Belo
Horizonte/MG e do 26º Salão Limeirense de Arte Contemporânea, Limeira/SP. Entre as exposições
organizadas em parcerias com equipe de curadoria do MALG e da Galeria A SALA do Centro de Artes
UFPel, destacamos: L. C. Vinholes - constelações e fronteiras dissipadas; Reabertura da Galeria Marina
Pires no MALG; Exposição Coletiva Problemas de Pintura; Exposição Um em Dois; Exposição
Ambiente-se; Exposição Playlist A SALA; Exposição Natureza para Aurora de um novo tempo;
Exposição DES/ARTiculações extemporâneas.

A atividade PET entre Vistas, Discursos e Práticas foi atendida, com auxílio de recursos da
unidade e de agência de fomentos, proporcionando a vinda de artistas para palestras, rodas de conversa e
ministro de mini-cursos para a comunidade do Centro de Artes. Chico Machado, Luis Carlos Vinholes,
Hélio Fervenza, Maria Ivone dos Santos, Raquel Ferreira, Xadalú, Hamilton Coelho, Gustavo Reginato,
Janice Appel Martins, Patrick Tedesco e Marion Velasco foram alguns dos artistas e designers convidados
que compartilharam seus processos em 2018. Também destacamos os artistas da casa que integraram
exposições e deram a ver seus processos criativos: Daniel Acosta, André Barbachan, Clóvis Costa
Martins e Kelly Wendt. Os artistas que estiveram partilhando seus processos poéticos conosco em 2018,
guardam em comum a relevante atuação no circuito da arte contemporânea, com projeção internacional,
com obras em acervos de museus e galerias.

 

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
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 quarenta 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 2018, todas ações planejadas foram plenamente desenvolvidas. No evento
SIIEPE UFPel o Grupo apresentou 11 trabalhos individuais ou em grupo, cujos títulos foram: 1. PERFIL
LEITOR: QUAIS OS LIVROS MAIS LIDOS PELOS ALUNOS INGRESSANTES E PELOS
CONCLUINTES DO CURSO DE PEDAGOGIA? 2. LEITURA LITERÁRIA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: FORMANDO FUTUROS LEITORES; 3. PRÁTICAS DE LITERATURA COMO
AÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL; 4. LOUCAS POR LIVROS: BIBLIOTECÁRIAS EM
FORMAÇÃO; 5. LEITURA NA ESCOLA: EXPERIÊNCIAS COM UMA TURMA DE PRIMEIRO
ANO; 6. LEITURA LITERÁRIA NA UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE; 7. DE
OUTUBRO A OUTUBRO: MICROPOLÍTICAS LITERÁRIAS NA SALA DE LEITURA ÉRICO
VERÍSSIMO; 8. MICROPOLÍTICAS DE LEITURA LITERÁRIA: A SALA DE LEITURA ÉRICO
VERÍSSIMO EM 2017-2018; 9. CURRÍCULO DA PEDAGOGIA E A PRECARIEDADE NO
ENSINO DE GÊNEROS E SEXUALIDADES: UM ESTUDO INICIAL; 10. PERFIL SOCIAL,
CULTURAL, RACIAL E DE GÊNERO DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
TUTORIAL NA UFPEL; 11. CONTINHOS PARA A INFÂNCIA NA ARTINHA DE LEITURA
DE JOÃO SIMÕES LOPES NETO; Foi destaque em dois deles: 1. LEITURA LITERÁRIA NA
ESCOLA: SEIS CLÁSSICOS DE ERICO VERISSIMO, apresentado por Cláudia Barbosa Pereira
Sousa no CEC e 2. PRÁTICAS DE LITERATURA COMO AÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO
SOCIAL, apresentado por Leonardo Capra no CEC.

Parte considerável das atividades desenvolvidas em 2018 integraram estudantes do GELL -
Grupo de Estudos em Leitura Literária e o PET Educação. Algumas delas estão publicadas no Blog do
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PET (http://peteducacao.blogspot.com/) e no Blog da Sala de leitura
(http://saladeleituraericoverissimoufpel.blogspot.com/).

Processo permanente de formação do estudante, a atualização na Plataforma Lattes de
todos os bolsistas, foi e é uma atividade constate.

Alguns dos estudantes PET foram orientados em 2018 por outros docentes vinculados à
FaE UFPel. São as seguintes: Gabriela Leal - Trabalho resultante: Experiência de estágio em um 3º ano
do Ensino Fundamental, apresentado no Curso de Alfabetização promovido pelo PET Educação. Maiara
Kringel - Trabalho resultante: A alfabetização no 3º ano do Ensino Fundamental apresentado no Curso de
Alfabetização promovido pelo PET Educação. Priscila Brock Barbosa - Trabalhos resultantes:
CURRÍCULO DA PEDAGOGIA E A PRECARIEDADE NO ENSINO DE GÊNEROS E
SEXUALIDADES: UM ESTUDO INICIAL e RELAÇÕES DE GÊNEROS: A importância do tema
na sala de aula, ambos apresentados em eventos; Tamires Goulart – Trabalho resultante: A alfabetização
no 2º ano do Ensino Fundamental apresentado no Curso de Alfabetização promovido pelo PET
Educação.

A composição de um acervo que integra um projeto de leitura literária para adolescentes é
a chave para dialogar com meninas no dia Internacional da Mulher. A Literatura produzida para
“emancipar” meninas surgiu da observação de um grupo de adolescentes que, em jogos e brincadeiras nos
corredores e pátios da escola, exploram e usufruem da companhia umas das outras revelando o que
pensam, como agem, o que esperam, sonham e almejam. Focando a busca por obras que sugerissem
protagonismo feminino, o intuito foi criar um programa de leituras para meninas em que a liberdade para
pensar e escolher fosse o meio e o fim. O grupo de títulos selecionados tem em comum, personagens que
extrapolam os clássicos papéis destinados culturalmente ao gênero feminino e, na elaboração dessas
tramas, há perfis, ideias e desfechos inusitados, inteligentes, bem humorados, afetivamente includentes e
com lógicas não violentas.

Durante a Feira do Livro de 2018, o Grupo participou da realização de um novo
espetáculo público de leitura literária, a Leitura teatralizada do Conto Melancia Coco Verde de João
Simões Lopes Neto, que ocorreu aos sábados, às 18 horas, aberto ao público da cidade de Pelotas.

O trabalho CLUBES DE COMPUTAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA
PROGRAMAÇÃO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM, desenvolvido e apresentado em eventos
em 2017 pela Petiana MAIARA KATH KRINGEL sob a orientação da Drª. MARIA SIMONE
DEBACCO, teve continuidade por alguns meses em 2018. Tratou-se de integrar um grupo de estudiosos
que envolveram-se em Clubes de computação em escolas da rede básica municipal. Quinzenalmente os
professores dos clubes reuniram-se com membros do CoCTec e Cetep, afim de trocar as experiências
vivenciadas em suas escolas, bem como tirar dúvidas e buscar novos conhecimentos para o planejamento.
O trabalho de Maiara esteve focado em observações em uma turma do Clube de Computação da
E.M.E.F. Santa Teresinha e, entre os resultados, ela relatou: a) A partir das observações realizadas até o
momento percebeu-se que os alunos possuem uma concentração absoluta quando estão nas aulas de
programação, muitas vezes não querendo o intervalo; b) Através das observações pude perceber que há
um trabalho colaborativo, pois os alunos ajudam uns aos outros quando surgem as dúvidas, trabalhando
assim em equipe; c) A programação despertou neles a criatividade, surgindo assim jogos e animações
diversificadas.

O Grupo apoiou o evento Semana Internacional do Brincar, que foi realizada com sucesso.
Sua programação, aberta a toda a comunidade universitária e da cidade, esteve publicada no site da
UFPel: https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2017/05/22/pet-educacao-realiza-atividades-na-semana-do-brincar/.

O Curso de Aperfeiçoamento objetiva a formação, continuada e focada na leitura literária,
através de palestras e outras atividades. O público preferencial é professoras do município de Pelotas que
atuam nas bibliotecas escolares. Foi desenvolvido em 2018 com 80% de frequência e dentro do calendário
previsto.

O PET educação se fez presente em todas as reuniões de InterPet na UFPel em 2018. A
participação no SulPET Curitiba superou as expectativas e o trabalho intitulado A FORMAÇÃO DO
ESTUDANTE LEITOR LITERÁRIO: AÇÕES DO PET EDUCAÇÃO 2017-2018, apresentado pelo
estudante da Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da UFPel Leonardo Capra foi
premiado no referido evento.

As aulas Públicas em Literatura Infantil ocorreram com extremado sucesso em 2018 e
estiveram dirigidas a três públicos diferenciados, a saber: 1. Estudantes de Pedagogia que, entre agosto e
outubro de 2018, cursaram o II Curso de Alfabetização do PET Educação sob o tema Alfabetizando nos
Anos iniciais do Ensino Fundamental: Ensinar o que aprendemos; 2. Bibliotecárias das escolas públicas
municipais de Pelotas que, entre março e dezembro de 2018, frequentaram o Curso de Aperfeiçoamento
Somos loucos por livros; 3. Mulheres e homens a partir dos 60 anos que participaram de disciplinas
ofertadas à UNATI - Universidade Aberta à terceira Idade, entre março e dezembro de 2018.

As coletas de dados da pesquisa Perfil leitor do estudante de Pedagogia 2017-2020 foram
realizadas plenamente e parte dos resultados comunicados em diferentes eventos.

A pesquisa Livros Imperdíveis foi realizada no prazo com resultados publicados no BLOG
do PET Educação. Disponível em: http://peteducacao.blogspot.com/2018/02/livros-imperdiveis-uma-
pesquisa-do-pet.html.

Em diferenciados momentos, o PET ocupou a sala de leitura no Museu do Doce para
leituras literárias com o objetivo de formar ouvintes, apreciadores da literatura e leitores, em Escolas e na
Universidade e incentivar os estudantes de Pedagogia a integrarem-se às escolas públicas, suas bibliotecas
e práticas de leitura, especialmente, pois será nestas que prioritariamente realização estágios docentes.
Parte dessas atividades estão publicadas no Blog do PET e no Blog da Sala de leitura.

 

3.10 Grupo PET Computação

   3.10.1 Tutor: Leomar Soares da Rosa Júnior, Banca examinadora instituída pela
Portaria UFPel nº 724/2013. Ata de Recondução: nº 04/2016 CLAAPET UFPel.
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Portaria UFPel nº 724/2013. 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 a participação de 12 (doze) 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 2018 todas ações planejadas foram plenamente desenvolvidas. O grupo PET
Computação organizou a Semana Acadêmica da Computação (SACOMP) 2018, evento que ocorreu
junto à Semana Acadêmica do Curso de Sistemas para a Internet do IFSul. A organização conjunta foi
pioneira, pois até a edição de 2017 o evento era de responsabilidade apenas da UFPel. Essa organização
conjunta possibilitou a participação de alunos de diversas instituições de ensino da região, tais como
UFPel, IFSul, FURG, UCPel e Senac. O grupo PET Computação também participou do comitê
organizados de outros dois importantes eventos, o Chip in the Pampa 2018 e a SIIEPE 2018. No
primeiro, os petianos atuaram em diversas frentes, desde a recepção dos palestrantes e convidados do
exterior até a organização local e trabalho de secretaria do evento. Na SIIEPE o grupo PET Computação
foi novamente responsável por organizar a parte técnica e de equipamentos das 51 salas do Campus Porto
e Campus II da UFPel onde os trabalhos foram apresentados.

Os petianos da Computação participaram de diversos eventos ao longo de 2018. Dentre os
eventos podemos citar o Chip in the Pampa, evento internacional realizado na cidade de Bento
Gonçalves; e a Escola Regional de Alto Desempenho, realizada em Porto Alegre. Além destes,
participamos, também, dos eventos locais relacionados ao PET. Como planejado, após a participação em
eventos, reuniões foram realizadas para que a experiência adquirida por parte dos petianos pudesse ser
compartilhada com os demais membros do grupo. Fotos e certificados das participações comprovam a
atuação dos petianos neste ano de 2018.

Na atividade Perfil do Ingressante os petianos realizaram contatos com os alunos,
explicando a importância do trabalho a ser realizado nessa atividade. Em seguida, um formulário
eletrônico foi preenchido pelos alunos. As informações dos alunos ingressantes em 2018/1 e 2018/2 foram
levantadas e compartilhadas com as coordenações dos cursos de Ciência da Computação e de Engenharia
de Computação. As informações não são públicas, pois nelas constam dados pessoais dos alunos.
Contudo, estas informações estão disponíveis para as coordenações dos cursos, permitindo que ações
possam ser pensadas e trabalhadas em conjunto para combater a retenção e a evasão nos cursos.

O PET Computação organizou dois eventos visando a integração de alunos, técnicos
administrativos e professores. Em 2018/1 o Churrasco da Computação foi organizado, um tradicional
evento da comunidade de Computação da UFPel. Nesta atividade, além do churrasco, a comunidade
contou com campeonato de diversos jogos eletrônicos (FIFA, Pong, Street Fight, Tekken, Just Dance,
etc) e com apresentações de bandas musicais de alunos e professores da Computação. Em 2018/2 foi a
vez do Salchipão da Computação. Este segundo evento também contou com jogos eletrônicos e com
concursos de karaokê. Os dois eventos contaram com cerca de 200 participantes cada. Toda a divulgação
dos eventos ocorreu através da lista de emails da comunidade dos cursos de Computação da UFPel e
através das páginas do Facebook, visto o amplo alcance proporcionado por estas ferramentas. Fotos dos
eventos podem ser conferidas no Facebook da Computação-UFPel.

Em ambos os semestres, 2018/1 e 2018/2, o guia do aluno foi distribuído e apresentado aos
calouros dos cursos de Computação da UFPel. Em encontros presenciais os alunos puderam dar um
feedback sobre esta atividade, sugerindo melhorias de conteúdo e de informações importantes que possam
auxiliar os novos alunos da Computação da UFPel. As melhorias são sistematicamente realizadas no
material a ser distribuído em cada semestre letivo. O guia do aluno, por questões econômicas, tem sido
impresso em uma tiragem menor a cada semestre. Esta decisão também vai de encontro ao que chamamos
de Computação Verde. A ideia é utilizar menos papel e mais material online, visto que os alunos da
Computação passam diversas horas do dia conectados à Internet. Desta forma o guia do aluno pode ser
encontrado no site do PET-Computação: https://wp.ufpel.edu.br/petcomp/guia-do-aluno/.

Em 2018/2 os petianos da Computação, junto aos representantes do Diretório Acadêmica
da Computação e de alguns alunos voluntários dos cursos de Ciência da Computação e de Engenharia da
Computação realizaram discussões sobre os currículos dos cursos. Ainda, a participação de professores ao
longo das conversas permitiu que não somente os currículos dos cursos de graduação fossem abordados,
mas, também, algumas disciplinas ofertadas na pós-graduação por estes professores. Diversas conversas
informais ocorreram ao longo do semestre na sala do PET, onde alunos e professores foram recebidos.
Alguns encontros formais e definidos em calendário também ocorreram. Estes encontros formais estão
registrados nas atas de reuniões do grupo. As discussões apontaram melhorias que podem ser
implementadas visando um melhor aprendizado dos conteúdos abordados nas disciplinas. Por exemplo,
diversas considerações foram realizadas no sentido de melhor balancear a carga horária dos semestres dos
cursos, alterando disciplinas ou, até mesmo, sugerindo mudanças de conteúdo. Como objetivo principal,
esta atividade visa o combate à evasão e a retenção nos cursos. Os resultados alcançados nas discussões
foram compartilhados com as coordenações dos cursos e serão apreciadas pelos respectivos NDE dos
cursos.

O apadrinhamento dos calouros 2018/1 e 2018/2 foi realizado pelo grupo PET
Computação. Nestes dois últimos semestres contamos com a parceria do Diretório Acadêmico (DA)
Blaise Pascal da Computação para realizar a atividade. Os alunos foram recebidos em sala de aula pelos
petianos e alunos do DA. Durante a recepção, os currículos dos cursos foram apresentados e as disciplinas
foram comentadas. Os alunos foram introduzidos aos seus emails institucionais (@inf.ufpel.edu.br),
recebendo uma senha temporária de acesso, a qual deveria ser trocada na sequência. Toda a área física da
Computação foi visitada. Uma breve visita à biblioteca também foi realizada. Laboratórios de ensino e de
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pesquisa também foram visitados. Nestes dois semestres os petianos e representantes do DA atuaram em
conjunto. Grupos foram formados com alunos ingressantes, petianos e representantes do DA, de modo a
dividir a turma para permitir uma melhor comunicação e atenção aos calouros. Conversas, passeio pelo
Anglo, visitas à biblioteca e às instalações dos laboratórios ocorreram em grupos menores, não com toda a
turma. O intuito desta iniciativa foi de fortalecer ainda mais a relação dos novos alunos com o DA e com
o PET, visto que ambos são importantes agentes de suporte aos alunos, especialmente àqueles que recém
ingressam na comunidade da UFPel.

Diversos cursos e minicursos práticos foram organizados pelo grupo PET Computação.
Como exemplo podemos citar o curso de "Eletrônica e programação com arduíno", a "Oficina de
interação físico virtual para jogos e aplicações com micro:bit", o minicurso "Boilerplate Front-end", o
minicurso "Uma Introdução ao Framework para Desenvolvimento Web Ruby on Rails", dentre outros.
Todos os assuntos cobertos complementam os conhecimentos adquiridos nas disciplinas dos cursos de
Computação, uma vez que estes não são tratados dentro dos currículos dos cursos. Alunos da UFPel,
assim como alunos de outras instituições de ensino da região, participaram da atividade ao longo do ano.
A comprovação da realização desta atividade pode ser verificada através dos emails divulgados na lista
dos alunos e, principalmente, nas diversas chamadas realizadas pelo Facebook devido ao alcance
proporcionado por esta ferramenta. Os certificados de participação emitidos também comprovam a
realização desta atividade. Por fim é importante mencionar que em 2018 foi criado o canal do PET
Computação da UFPel dentro do YouTube com o intuito de ampliar o alcance dos diversos cursos e
minicursos oferecidos pelo grupo. Desta maneira, a comunidade externa pode ser alcançada de forma
mais eficiente, visto que temos enfrentado lotação nas edições até aqui realizadas em virtude do espaço
limitado de nossos laboratórios. O canal do YouTube pode ser acessado através do endereço:
https://www.youtube.com/channel/UC8-0R3hgLNoQq8yisN9snDA.

Os petianos ao longo do ano estiveram envolvidos com pesquisas científicas em diversos
temas da Computação. Algumas pesquisas foram desenvolvidas no âmbito do PET, enquanto outras
contaram com a co-orientação de professores da Computação, onde os petianos foram inseridos nos
diferentes grupos de pesquisa de Computação da UFPel, tais como GACI (Grupo de Arquiteturas e
Circuitos Integrados) e GAIA (Grupo de Aplicações em Inteligência Artificial), podendo trabalhar ao lado
de outros alunos bolsistas de iniciação científica e de pós-graduação. Leituras, reuniões, discussões e
muita implementação de código permearam esta atividade. Temas de pesquisa abordados: Ferramentas de
CAD para a concepção de circuitos integrados; Codificação de vídeo; Inteligência artificial aplicada a
problemas cotidianos; Otimização de circuitos digitais; Segurança computacional. Algumas publicações
realizadas no ano de 2018 são: Capítulo de Livro: Solução para o Registro de Presenças e Controle de
Acesso em Eventos Acadêmicos Utilizando Identificação e Comunicação por Radiofrequência, publicado
em Communications and Innovations Gazette, 3a. edição; Congresso Internacional: Low-Complexity
TZS Algorithm for Embedded Video Encoders, publicado em Student Forum on Microelectronics 2018;
Congresso Regional: A relevância de objetos de aprendizagem e sistemas tutores para a educação,
publicado no CIC UFPel 2018; Congresso Regional: Uno Raid: Um Video Game em VHDL, publicado
no CIC UFPel 2018; Congresso Regional: Uso de Arduino Lilypad para o Monitoramento de Sinais
Vitais de Infantes Buscando Evitar a Síndrome de Morte Súbita do Lactente, publicado no CIT
UFPel2018. Estas publicações podem ser comprovadas online nos sites das respectivas revistas e eventos.

 

3.11 Grupo PET Educação Física

   3.11.1 Tutora: Mariângela da Rosa Afonso selecionada via edital PRE/CEC/NUPROP
nº 006/2017, por banca examinadora instituída pela Portaria UFPel nº 2021/2017 e reficada pela Portaria
UFPel nº 2150/2017.

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
atividades, sem interrupção, e atendendo todas as exigências legais e institucionais. Até o presente
momento passaram pela tutoria 6 tutores, e aproximadamente 111 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. Vale salientar que já passaram pelo programa 151
diferentes acadêmicos, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas ações de
ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2018 todas as ações previstas foram plenamente desenvolvidas. Este ano
denominamos a palestra de recepção dos BIXOS como "OS CAMINHOS DA ESEF", e foi
desenvolvida semestralmente, conta com apoio de professores e é ministrado pelos próprios petianos,
sendo priorizado aqueles que ainda não tiveram essa experiência. A palestra se desenvolve em duas
etapas: a primeira ocorre através de recursos audiovisuais, apresentando os cargos administrativos da
ESEF, os laboratórios e grupos de pesquisa, projetos de extensão, bolsas ofertadas, etc., a segunda etapa
consiste em uma visita de campo, onde os alunos são conduzidos às salas, laboratórios, ginásio, a estrutura
física da ESEF. O público atingido no ano de 2018 foi de aproximadamente 100 novos alunos. A sala de
apresentação estava lotada e a os alunos realizaram diversos questionamentos e elogios, ressaltando a
importância dessa receptividade aos que vem de outros lugares, o acolhimento e até a oportunidade de
bolsas, estimulando-os a permanecer no curso de graduação. Ao fim da palestra os calouros receberam um
folder personalizado do grupo PET/ESEF com um resumo geral da palestra.
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O Blog PET/ESEF foi alimentado periodicamente. A base intitulada “mídias” é de extrema
importância na divulgação do grupo PET ESEF. A mesma é responsável tanto pela divulgação de futuros
eventos, quanto pela repercussão pós evento em redes sociais. É através do Blog, da página do Facebook
(860 curtidas e 847 seguidores) e do Instagram (431 seguidores) que o grupo relata suas atividades,
compartilhando com a comunidade nossos feitos. As publicações no blog ocorrem pós evento, como um
relatório da atividade, com menção aos palestrantes/ministrantes e participantes, ele é uma boa ferramenta
de comunicação, apesar de receber um número baixo de acesso e visualizações, fazendo com que as
outras redes (Facebook e Instagram) acabem sendo mais utilizadas para a promoção de eventos. Neste
espaço são divulgadas as atividades que podem ser visualizadas pelos alunos de graduação no sentido de
oportunidades para a melhora de sua formação, uma vez que todos os cursos, palestras e eventos são ali
expostas.

Todos os Petianos desenvolveram trabalhos de pesquisa em diferentes projetos da ESEF.
Esses trabalhos foram apresentados na Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão e no Simpósio
Nacional de Educação Física realizado no segundo semestre de 2018. Fez parte da avaliação para a
permanência no grupo, estas duas tarefas: 1) Estar vinculado a um Grupo; e 2) apresentar seus resultados
de pesquisa em evento científico. A pesquisa tem sido um diferencial na vida acadêmica deste Grupo.
Tivemos 3 alunos que ingressaram direto no Mestrado no decorrer do ano. Isso demostra um nível de
comprometimento com a formação destes alunos. Trabalhos apresentados pelos Petianos: 1."PET +
SAÚDE NA ESCOLA: UMA EXTENSÃO ALÉM DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE
PELOTAS"; 2."PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL: A PROMOÇÃO DO CIÊNCIA E
CULTURA"; 3. "PASSEIO CICLÍSTICO CONHECENDO PELOTAS, UMA PROPOSTA DO
GRUPO PET ESEF/UFPEL."; 4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL: A PROMOÇÃO DO
CIÊNCIA E CULTURA"; 5. "ENCONTRO DE EGRESSOS: DIALOGANDO O PASSADO E
CONSTRUINDO O FUTURO".

A atividade de extensão “Pet + Saúde na escola” foi realizada no segundo semestre, na
data de 1º de setembro, mas do ano de 2018. O evento foi idealizado e organizado de forma a atender os
objetivos e alcançar os resultados. O Evento correu na E. M. E. F. Geraldo Antônio Telesca ¿ Município
de Canguçu e contou com as seguintes oficinas: 1) Ginásticas Artística e Rítmica; 2) Miniatletismo; 3)
Lutas; 4) Punhobol; 5) Rugby. A consolidação deste evento de extensão promovido pelo grupo se deu
através de parcerias entre o PET e a prefeitura de cada município, escolas, equipes diretivas e forte
organização das atividades, levando em conta diagnóstico da escola (demandas de práticas da Educação
Física), número de alunos, faixa etária e expectativa de participação.

O Simpósio Nacional de Educação Física tem sido um evento importante para que os
Petianos se envolvam em diferentes comissões de trabalho juntamente com os docentes e discentes de
toda ESEF. Grande parte dos bolsistas estiveram liderando as comissões, e dando apoio ao evento. Além
disso foram apresentados trabalhos na forma de Poster e apresentações orais. Neste ano foi realizado de
forma conjunta o Simpósio de Atividade Física e Saúde, um evento importante para a formação inicial dos
bolsistas, este evento assume um caráter nacional e os Petianos também apresentaram seus trabalhos de
pesquisas.

O evento PET-STOP da Saúde foi realizado em maio de 2018, sábado, na Avenida Dom
Joaquim um lugar de grande concentração de pessoas que praticam atividades físicas ao ar livre. Foram
atingidas aproximadamente 100 pessoas que estavam praticando atividade física, exercício físico e
academia ao ar livre no local. O evento contou com todos os petianos do PET ESEF/UFPEL para a
realização do mesmo. Dividiram-se, cada membro do grupo entre as funções que foram desenvolvidas
durante o evento. Alguns ficam responsáveis pelo chamamento das pessoas, outros ficam dividido em
bases (controle de frequência cardíaca, glicose, etc.). O evento foi avaliado como satisfatório, pelo alcance
de um grande número de pessoas e pelos relatos positivos dos ocorridos. Há uma grande aceitação pelo
público, é possível neste dia aproximar os alunos universitários da comunidade em geral.

O principal objetivo do Encontro de Egressos foi agregar prévias e novas experiências
oriundas de diferentes momentos, auxiliando assim na formação pessoal de cada um e do grupo como um
todo. O evento possuiu duração de duas horas e teve como temática "Mulheres petianas: Desafios e
conquistas", essa mesma foi escolhida a partir de discussões realizadas em reuniões, nas quais o grupo
entendeu ser interessante devido a atualidade das discussões acerca do tema. O mesmo contou com a
participação de todos os petianos do grupo, a tutora e duas egressas convidadas que, levaram ao evento
alguns registros em fotos e também experiências importantes a serem passada ao grupo.

Muitas aproximações foram realizadas pelos bolsistas com os projetos de Extensão da
ESEF/UFPel. Um momento especial foi a realização em parceria com o Diretório Acadêmico para a
preparação erealização da Semana Acadêmica. Foi uma parceria inovadora, onde Petianos e bolsistas de
outros projetos se propuseram a trabalhar em prol do ensino e da pesquisa. Assim a " XXXVII Semana
Acadêmica da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, foi promovida
pelo grupo do diretório acadêmico da unidade e organizada juntamente com o grupo PET ESEF UFPel
nos dias 25, 26 e 27 de junho, tendo como tema: “Reunindo práticas profissionais à populações reais”. O
evento contou com diversas palestras, mesas redondas, minicursos e apresentações de trabalhos, ofertados
para a comunidade acadêmica. Essa atividade deu uma enorme visibilidade ao Grupo, bem como
confiança entre os estudantes.

Nos dias 05 e 06 de novembro de 2018 ocorreu a 14º edição do evento intitulado como
“Ciência e Cultura”, estabelecido como uma tradição do grupo PET ESEF e esperado pelos alunos ao
longo do ano. Abrangendo cerca de 80 pessoas, o objetivo do evento de oportunizar momentos de
reflexão, discussão e socialização do conhecimento através de palestras, oficinas e cursos, além de
promover a divulgação de práticas de ensino, pesquisa e extensão entre os estudantes da área pôde ser
alcançado com sucesso. Já os alunos participantes do programa têm o privilégio de lidar com situações de
organização e promoção de eventos para um grande público, adquirindo tal experiência.

No CinePET deste ano criamos metodologias diferentes para atrair os alunos de graduação
para a participação nesta atividade. Trocamos o lugar de realização, e tornamos o espaço mais atrativo. O
filme foi exibido num lugar estratégico com temática sobre surf, e apresentação do professor especialista
na atividade. Levamos pranchas, roupas e isso fez com que muitos alunos permanecem na atividade.
Foram aproximadamente 60 alunos envolvidos. A avaliação final do evento foi muito positiva.
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Na atividade "Momento acadêmico" tivemos uma intensidade maior de trabalho do que era
esperado. Enquanto Grupo PET/ESEF fomos convidados a participar da "MOSTRA DE CURSOS E
GRADUAÇÃO" promovida pela Universidade Federal de Pelotas em 14 de setembro, foi direcionada
aos estudantes de ensino médio da cidade de Pelotas, como forma de divulgar os cursos presentes na
universidade e esclarecer dúvidas dos alunos que possam vir a prestar vestibular. A divulgação dos cursos
de Educação Física ficou de responsabilidade do grupo PET ESEF, da tutora, e de professores da
unidade. Foi organizado um estande no evento, contendo materiais utilizados pelos cursos em sua parte
prática e folders informativos contendo as diferenças entre bacharelado e licenciatura, tendo em vista que
essa é uma das maiores dúvidas dos estudantes. Além disso, foram aplicados pequenos questionários após
as conversas para avaliar a compreensão dos alunos sobre o que havia sido conversado e para evidenciar a
opinião deles sobre os cursos. 75 alunos responderam às questões, onde foi possível perceber que eles
compreenderam as diferenças entre as áreas de atuação. Quando solicitada a opinião deles sobre os
cursos, as respostas foram bastante positivas. Além de perceber vários alunos demonstrando interesse pela
área, o evento possibilitou também a quebra de preconceitos relacionados aos cursos, evidenciada pela
fala “(...) é muito mais do que jogar futebol”. Também foi possível aproximar os graduandos com a
comunidade escolar. Também trabalhamos em Parceria para a realização da XXXVII Semana Acadêmica
da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, foi promovida pelo grupo do
diretório acadêmico da unidade e organizada juntamente com o grupo PET ESEF UFPel nos dias 25, 26 e
27 de junho, tendo como tema: “Reunindo práticas profissionais à populações reais”. O evento contou
com diversas palestras, mesas redondas, minicursos e apresentações de trabalhos, ofertados para a
comunidade acadêmica.

O primeiro “Intercâmbio, troca de experiências” foi realizado no dia 16 de agosto de 2018
e contou com a presença de todos os petianos, a tutora, alguns colegas de graduação e duas mestrandas da
unidade, perfazendo um total de 25 pessoas. Para nosso deslocamento, solicitamos um ônibus à UFPEL,
que prontamente o disponibilizou. O local escolhido foi a ESEFID, Campus da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), que abriga os cursos de Educação Física, Fisioterapia e Dança. E fomos
recepcionados pelo grupo PET Educação Física. A avaliação foi muito positiva, pois neste houveram
trocas de experiências, de vivências, exposição de projetos, sendo um dia de muito aprendizado e
interação entre os grupos, fortalecendo os vínculos pessoais e institucionais.

O principal objetivo do evento “OlimPETs” é disponibilizar nossos saberes acadêmicos,
através de diferentes práticas de interação possibilitando aproximação entre os estudantes de diferentes
áreas, uma vez que os grupos PETs são de diferentes cursos de graduação. O evento possui duração de
quatro horas e as atividades realizadas, foram selecionadas em reuniões, onde o grupo dissertou acerca das
mesmas. O referido evento contou com a participação de todos os petianos do grupo e a tutora do mesmo.
O evento ocorre de forma anual, e nesta edição contou com a participação de 35 alunos dos mais variados
grupos PET da UFPel. Com isso ressaltamos a característica fundamental destes eventos, onde através dos
mesmos os componentes do grupo PET/ESEF exercitam suas habilidades adquiridas no seu curso de
graduação trabalhando diretamente com a dinâmica de organização de eventos, agragando conhecimento
para futuras ações em conjunto com outras frentes de trabalho, seja na escola ou com a comunidade em
geral.

A atividade Passeio Ciclístico foi uma ótima oportunidade de socialização e o propósito foi
atingido, aliando a questão da saúde com a questão da educação para o trânsito.

O evento em prol do outubro rosa e da prevenção ao câncer foi realizado no dia 20 de
outubro de 2018, nas dependências da Escola Superior de Educação Física. Tratou-se de um evento
aberto à toda a comunidade, com prestação de serviços gratuitos e oferecimento de erva mate em seu
decorrer. Foi muito emocionante e ao mesmo tempo um momento de aprendizagem científica.

Neste ano os alunos organizaram-se para realizar oficinas dentro do evento SulPET. Foram
também apresentados trabalhos referentes às pesquisas desenvolvidas, seis petianos foram ao evento,
levando a identidade do nosso Programa. Foi de extrema importância essa participação para conhecimento
da dinâmica do SulPET uma vez que a UFPel sediará o mesmo em 2019.

 

3.12 Grupo PET Diversidade e Tolerância

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

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

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

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

Vale salientar que já passaram pelo programa 37 diferentes acadêmicos, todos bolsistas,
responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2018, muitas ações foram desenvolvidas. A atividade 8º Ciclo de
Documentários e Debates do PET Diversidade e Tolerância aconteceu conforme o planejado e teve como
temática "As transformações do mundo contemporâneo". Contou com 6 palestrantes e uma boa
assistência de público.

Como nos anos anteriores os alunos atuaram em projetos relacionados aos seus cursos de
origem, além de ter projetos relacionados diretamente à temática da diversidade e da tolerância. Esta troca
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é bastante positiva, pois se preparam melhor para o mercado de trabalho, a partir de suas áreas de atuação.

A atividade Participação na ONG SOS animais começou a ser feita no ano de 2018, a
partir da entrada de uma petiana, que tinha um interesse especial pela temática. A aluna participa das
reuniões mensais do grupo, responde mensagens enviadas e incrementa as publicações da ONG no
facebook. Com o ingresso de outra aluna do curso de Veterinária há possibilidade de que a parceria seja
ampliada visando, sobretudo, mais atividades educativas vinculadas aos cuidados dos animais,
especialmente com relação às crianças.

O PET Diversidade e Tolerância esteve presente nas atividades cotidianas da Escola de
Inclusão da UFPel, até mesmo porque os dois projetos tinham a mesma professora coordenadora para o
ano de 2018. Foram desenvolvidas atividades vinculadas a cursos de informática e também o PET
acompanhava as práticas realizadas nas aulas, especialmente nas quintas-feiras.

A Oficina sobre História Oral foi realizada conforme o previsto. Trata-se de metodologia
utilizada em alguns dos projetos desenvolvidos pelo grupo, até porque a tutora é especialista no assunto
oferecendo uma disciplina sobre a temática no Programa de Pós-Graduação de História e de Sociologia.

A atividade Move Pelotas foi realizada no mês de dezembro e conseguiu angariar
brinquedos que foram doados a entidades que cuidam de crianças.

Na atividade Diversos - construção de vídeos sobre diversidade e tolerância, os vídeos
produzidos nos anos anteriores foram editados e finalizados. No início do ano de 2019 serão exibidos em
diversos ambientes da UFPel.

O PET Diversidade e Tolerância participou na Universidade Aberta à Terceira Idade,
atuando em uma disciplina denominada "História de Pelotas - II", durante o segundo semestre. Ainda
foram desenvolvidas duas oficinas; "Varal de Poesias", que enfocou o trabalho de poetisas brasileiras e
uma "Oficina de Fotografia", que se intitulou "Fotografando Pelotas". Todas as atividades tiveram uma
boa participação do público.

O PET Diversidade e Tolerância participou ativamente da Executiva estando presente na
concepção geral do próximo Sulpet, que acontecerá em Pelotas, no ano de 2019. De outra parte, uma das
bolsistas, Paulaine Lima, participa ainda da CENAPET, que coordena o trabalho mais geral sobre os
PETs no Brasil.

Como nos anos anteriores, em 2018 o PET Diversidade e Tolerância lançou edições do
jornal Conectando Saberes. O informativo é escrito e concebido pelos próprios petianos e, atualmente, é
mais divulgado na comunidade do facebook, que conta com mais de 1800 pessoas que acessam o que é
difundido a partir dos textos publicados.

A oficina COACHING: treinamento de base foi realizada com uma boa participação de
público. Incluiu 6 petianos do PET Diversidade e Tolerância e outros 15 petianos de grupos diversos.

A atividade de pesquisa Afrodescendentes na região Sul: biografias, trajetórias associativas
e familiares foi desenvolvida e alguns resultados da pesquisa foram levadas para um congresso sobre
estudos de famílias, que aconteceu em Cartagena das Índias, na Colômbia. Será lançado, no ano de 2019,
um livro com textos escritos pela professora Beatriz Loner sobre afrodescendentes, incluindo estudos
sobre a família Silva Santos.

As jornadas de formação são efetuadas durante todo o ano, através de debate sobre alguma
temática ou ainda por meio da leitura de artigos e livros. Em algumas reuniões os responsáveis pela
apresentação do tema é um petiano e em outras, o tutor. É importante que se faça a formação,
especialmente dos alunos mais novos, que ingressam, para aproximá-los da temática que embasa o grupo,
ou seja, a Diversidade e a Tolerância.

A atividade de pesquisa: À beira da extinção: memórias de trabalhadores cujos ofícios
estão em vias de desaparecer continua se desenvolvendo sobre ofícios em extinção, tendo como base a
pesquisa documental (através de processos trabalhistas) e a história oral. Foram apresentados um trabalho
na Argentina sobre pescadoras artesanais e um trabalho no Encontro Internacional Fronteiras e
Identidades, que ocorreu em Pelotas, no mês de outubro.

A Oficina de Fotografia foi desenvolvida conforme o previsto. Participaram da atividade 8
petianos do PET Diversidade e Tolerância. Após a oficina foi realizada uma atividade prática no entorno
da praça Coronel Pedro Osório, em Pelotas.

A atividade Projeto Sorriso na Escola foi desenvolvida pela petiana de Odontologia na
E.E.E.F. Marechal Luís Alves de Lima e Silva e o resultado prático foi a construção de uma maquete da
boca, de forma que as crianças puderam demonstrar o que tinham aprendido.

A atividade de pesquisa Negras trajetórias foi desenvolvida a partir da construção de
narrativas sobre a família Silva Santos. Na primeira geração esta família foi constituída de pessoas
escravizadas. Nas gerações seguintes o nome da família apareceu fortemente na figura do deputado
estadual, Carlos, que chegou a ocupar o cargo de governador do Estado quando nos impedimentos deste.
Está se pesquisando 7 gerações da família e será publicado um livro com textos da professora Beatriz Ana
Loner sobre a temática.

A atividade Ciência na Escola foi desenvolvida na Escola Francisco Simões para duas
turmas de quinto ano. Foram feitos trabalhos práticos, visando verificar se os alunos tinham compreendido
a parte teórica, o que aconteceu. O relato de experiência não pode ser publicado, pois o e book ainda não
ficou pronto.

A pesquisa A trajetória dos (as) varredores (as) de rua da cidade de Pelotas se desenvolveu
e um trabalho sobre os resultados foi apresentado no IV Encontro Internacional Fronteiras e Identidades,
que ocorreu em outubro, em Pelotas.

A atividade Oficina de Leitura- Quem não lê, mal escuta, mal fala, mal vê foi realizada na
escola Marechal Lima e Silva, em 4 encontros. Ao final as crianças produziram um pequeno texto, que foi
compartilhado com todos.

Através da atividade Oficinas sobre Inclusão, na Fenadoce foram entregues desenhos às

Ofício 24 (0949147)         SEI 23110.012699/2020-61 / pg. 21



crianças, com super-heróis representadas por mulheres. Eram realizadas pequenas conversas e depois as
crianças eram convidadas a pintar o desenho e levá-lo consigo. Já no Pelotense as crianças tiveram seus
olhos vendados e foi construída uma tenda dos sentidos, de forma que eles pudessem tocar, sentir, cheirar.
As atividades foram muito boas. Ambas foram fruto de convite e demonstraram um reconhecimento ao
grupo. O que mais nos chamou a atenção foi a receptividade das crianças, que foram conhecendo
pressupostos para a inclusão a partir de uma atividade lúdica.

Foram realizadas duas Oficinas sobre o Lattes no ano de 2018, sendo que todos os
currículos dos alunos estão atualizados. A semana de prévias foi realizada sempre antes de um grande
evento, o que trouxe mais segurança para o petiano/a que iria apresentar um trabalho.

A atividade de pesquisa “À esquerda ou à direita?: Tentando decifrar a identidade
ideológica dos estudantes da UFPel” foi desenvolvida durante o ano e, no SULPET, realizado em
Curitiba, Paraná, recebeu o terceiro lugar geral do evento na categoria de pesquisa mais relevante.

O PET Diversidade e Tolerância esteve presente em todas as instâncias do PET, ou seja,
organizou Interpets, esteve com uma delegação no SULPET e também se fez representar no ENAPET,
através de uma bolsista, a qual tem participação direta no CENAPET. De outra forma, precisa-se ressaltar
que está participando da maioria das comissões para a realização do próximo SULPET, que acontecerá na
nossa UFPel.

A atividade Sentindo Histórias foi realizada junto à Universidade Aberta da Terceira Idade,
na forma de oficinas, e foi coroada de êxito, já que houve um bom número de inscritos e as pessoas
manifestaram gostar muito da atividade.

Algumas ações foram parcialmente desenvolvidas. A atividade de extensão Oficina de
fotografia com os (as) varredores (as) de rua de Pelotas foi desenvolvida, mas não com esse público, pois
houve dificuldades para a adesão. A oficina deu-se com pessoas da terceira idade vinculadas à UNATI-
UFPel.

O e book sobre as experiências dos últimos seis anos do PET DT tem, até o momento, 7
textos, mas são necessários a feitura de mais 5 para que o livro tenha viabilidade. Espera-se que o material
faltante seja produzido no início do ano de 2019.

Seria feita uma campanha, especialmente nas redes sociais, sobre a importância da segunda
sem carne. Foi feita a discussão sobre o assunto no grupo PET, mas as peças publicitárias não foram
feitas, o que está previsto para o ano de 2019.

A atividade de pesquisa Os Kaigangs em Pelotas obteve a entrevista apenas com dois
kaingangs, alunos da UFPel. Como uma petiana, que estava à frente do projeto se formou e acabou se
afastando do PET restaram ainda entrevistas para serem feitas.

 

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.

Este grupo conta hoje com a participação de 12 petianos bolsistas e um petiano não
bolsista, 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 80 diferentes acadêmicos,
entre bolsistas e não bolsistas, responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e
extensão.

No ano de 2018 várias ações foram realizadas. Em março o grupo participou de um
treinamento on-line sobre o Mendeley; e em maio sobre o Portal CAPES. O PET articulou um grupo de
estudos com enfoque para concursos públicos. Houve dois encontros, o primeiro dedicou-se a estudar o
concurso realizado para restaurador e técnico em restauração pela UFPel em 2009. No segundo encontro
o grupo estudou o concurso público para fiscal do IPHAN, também de 2009.

Dentre as visitas guiadas realizadas, destacou-se a viagem à Sando Ângelo, São Miguel
das Missões e Ijuí realizada no mês de novembro, organizada pelo grupo PET-CR e que levou cerca de
40 pessoas para conhecer os trabalhos relacionados com a preservação do Patrimônio Cultural. Em Santo
Ângelo foi visitado o Museu da cidade a Catedral, o Memorial da Colina Prestes e a Capela da Colégio
Verzeri. Em São Miguel foram visitadas as Ruídas das Missões Jesuíticas, o museu das missões e o Ponto
de Memória da cultura missioneira. Em Ijuí foi visitado o Museu de arqueologia. Em agosto, também
podemos destacar a visita guiada que levou alunos de ensino fundamental da Escola Francisco Simões ao
centro histórico da cidade de Pelotas, em comemoração do dia do patrimônio cultural. Foi visitado o
Museu da Cidade, o mercado público e os casarões do entorno da Praça Coronel Pedro Osório. A visita
guiada e mediada pelos alunos do PET-CR estimulou o olhar dos alunos para ver o patrimônio cultural
através da tomada de fotografias.

A pesquisa e seminário de avaliação do Curso de Conservação e Restauração tem sido
desenvolvida anualmente. No final do segundo semestre é passado um questionário a ser preenchido pelos
alunos do curso. No início do ano seguinte o questionário e tabulado e os dados são apresentados à
comunidade acadêmica junto com a aula inaugural, que também faz parte das atividades de recepção de
calouros e integração entre alunos e professores do curso. O questionário apresenta o perfil dos alunos e
demonstra pontos fortes e fracos do curso. Consiste em um importante instrumento de avaliação para os
docentes verificarem os rumos deste curso de graduação na UFPel.

Com o desenvolvimento da pesquisa Memórias dos primeiros 10 anos do curso de
Conservação e Restauração da UFPel procedeu-se à sistematização de listagens de todos os TCCs já
desenvolvidos no curso bem como de todos os projetos de ensino, pesquisa e extensão. Os resultados
foram publicados na forma de resumos em três eventos distintos: Jornada Acadêmica de conservação e
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restauração, II encontro internacional de Pesquisa em Ciências Humanas e no I encontro do ANTECIPA
(Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Patrimônio).

Em 2018 os alunos dos cursos de Museologia e Conservação e Restauração optaram por
realizar suas semanas acadêmicas individualmente. Apesar desta mudança em relação ao perfil original do
projeto, o evento realizado pelo curso de conservação e restauração foi muito bem-sucedido, tendo
atingido às demandas da comunidade acadêmica do curso de forma mais precisa. A novidade deste ano
ficou pela possibilidade de se publicar os anais do evento através da editora da UFPel.

A atividade “De Tudo Um Pouco: arte, cultura, patrimônio e muito mais” possibilitou uma
série de encontros ao longo do ano, fomentando a a participação e a discussão entre e comunidade
acadêmica e público externo. No total foram quatro exibições de filmes comentados, três palestras e a
transmissão de uma mesa redonda.

Ações de confraternização aconteceram ao longo do ano, com destaque para a cerimônia
de comemoração dos 10 anos do curso e a ação de natal para a qual se fez uma campanha de arrecadação
de fraldas geriátricas e visita a um asilo.

A atividade de pesquisa Banco de arquivos colaborativo do Curso de Conservação e
Restauração deverá acontecer ainda até o final do primeiro semestre de 2019. Gerou listagem de
bibliografia da área e de produção acadêmica dos três cursos de graduação em conservação e restauração
de bens culturais de Universidades Federais brasileiras, além da produção em nível de pós-graduação.
Resumos foram publicados na semana acadêmica do curso e na SIEEPE.

Embora o grupo não tenha conseguido enviar representantes ao ENAPET, enviou duas
alunas ao SULPET. Além disso, o grupo tem participado ativamente das reuniões para organização do
SULPET 2019, que será na UFPel.

A atividade Mídias Sociais do PET-CR discutiu, planejou e executou as ações de
divulgação do grupo PET junto às mídias sociais. O grupo manteve atualizado o seu site, respondeu e-
mails e divulgou atividades através de suas mídias sociais. Em 2018 foi dada especial atenção à qualidade
dos cartazes de divulgação dos eventos.

A atividade “Dinâmicas para o código de convivência do PET resultou num regimento
interno do PET-CR. A partir deste regimento, o grupo pode cobrar atividades, presenças e prazos. O
grupo dividiu-se em equipes menores com funções definidas de administração, comunicação e
planejamento. Cada equipe apresenta propostas de organização e discute prazos e meios para a cobrança
da realização das atividades. Ao longo do ano o grupo produziu 23 atas de reuniões e tem trabalhado no
registro de suas atividades através de um "PETfólio".

Dois Boletins PET-CR foram lançados. Como este ano mudou-se o modelo do boletim,
aumentando-se o número de páginas e solicitando-se artigos mais desenvolvidos o primeiro volume saiu
com atraso e o segundo deve sair nos primeiros meses de 2019.

O site do curso de Conservação e Restauração (https://wp.ufpel.edu.br/crbensmoveis/) foi
constantemente atualizado com informações necessárias à comunicação entre o curso e a comunidade
externa. Alunos e professores enviam notícias e fotografias para as atualizações. O grupo verificou a
necessidade de se estimular os alunos do curso a desenvolverem matérias que podem servir para alimentar
o site.

A atividade de Recepção aos novos alunos do curso tem se realizado anualmente sempre
com muito empenho dos alunos e professores que desejam dar as boas-vindas aos calouros. Durante a
acolhida os ingressantes recebem uma série de informações sobre o funcionamento do curso, incluindo
visita aos laboratórios e apresentação dos projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos. Trata-se
de uma atividade prazerosa e que promove a interação entre a comunidade acadêmica.

A atividade Laboratório de preservação do patrimônio cultural foi parcialmente
desenvolvida. Projetos que fizeram parte do laboratório de preservação do patrimônio foram:
Marmorabília, com três petianas participando e gerou apresentação de trabalhos e publicação de resumos
na semana acadêmica do curso de museologia e na SIEEPE; Projeto de organização do acervo do Museu
de arte Leopoldo Gotuzzo com uma petiana participando e gerou um artigo publicado no boletim do PET-
CR; duas petianas participaram do projeto Materiais e técnicas de restauração de pinturas e publicaram
artigo completo nos anais do Congresso Internacional de Pesquisa em Cultura e Sociedade; Duas alunas
participaram do laboratório aberto de conservação e restauração e apresentaram atividades na SIIEPE e
semana acadêmica de conservação e restauração.

Foi proposta a criação de um E-BOOKS da Conservação-Restauração, uma coletânea de
capítulos formados a partir de TCCs desenvolvidos por alunos em outros anos. Sentiu-se dificuldade em
coletar os capítulos, uma vez que muitos alunos formados não tiveram interesse em participar. Ainda
assim, esperou-se mais alguns alunos concluírem os TCCs para enviar os capítulos. O livro encontra-se
pronto, porém ainda não editado, o que deverá acontecer no início do ano letivo de 2019.

 

3.14 Grupo PET Engenharia Agrícola

 3.14.1 Tutor: Carlos Antônio da Costa Tillmann. Processo seletivo Edital PRG/CPP nº
003/2013, por banca examinadora instituída pela Portaria UFPel nº 1397/2013. 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)

Ofício 24 (0949147)         SEI 23110.012699/2020-61 / pg. 23



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

No ano de 2018 várias atividades foram realizadas. Os bolsistas e alunos voluntários
participaram de várias ações que oportunizaram aprendizagem e amadurecimento do grupo, como:
Participação em reuniões (InterPet, SulPet, EnaPet e CLAAPET); Participação em eventos (feiras,
encontros, seminários e congressos relacionados com a área de Eng. Agrícola).

A atividade de pesquisa: Agricultura de Precisão aplicada a lavoura de arroz irrigado
permitiu aos bolsistas e voluntários que atuaram no projeto uma vivência especial no que se refere a
organização e padronização dos conceitos relativos a experimentação em campo. O projeto oportunizou
aos participantes grande conhecimento em organização de pesquisa a campo, possibilitando interesse em
prosseguimento dos estudos a nível de pós-graduação.

O Ciclo de Palestras do Curso de Engenharia Agrícola foi uma oportunidade de vários
profissionais e alunos egressos que hoje atuam no mundo do mercado viram a relatar suas experiências,
dificuldades e oportunidades que encontraram nas atividades e áreas de trabalho que escolheram,
possibilitando aos acadêmicos dos cursos de engenharia aprimoramento em áreas de interesse.

O grupo oportunizou aos alunos do curso visitas técnicas orientadas em empresas rurais e
unidades de beneficiamento de grãos e sementes, bem como, empresas do segmento metal mecânico
voltado a engenharia agrícola em várias regiões do estado do RGS. Em média participaram das atividades
96 alunos do curso de Engenharia Agrícola.

A atividade de Ensino “Oficina do Saber: Auxílio nas disciplinas de Cálculo Diferencial,
Cálculo Integral, Geometria Descritiva, Química Geral e Analítica” foi uma ótima oportunidade que o
grupo teve de promover orientação básica em diversas disciplinas iniciais do curso, visando atender uma
demanda gerada pelos alunos que não conseguem acompanhar o dia a dia exigido pelos conteúdos. Um
diferencial é que o tempo de disponibilidade dos facilitadores do PET é maior dos oferecidos pela
monitoria.

Os cursos do Ciclo Permanente de Minicursos foram de grande importância a todos alunos
que mediante uma pesquisa de intenção e preferência, foram atendidos pelos bolsistas do PET. A
participação dos alunos nestes cursos possibilitou entre outras ações a oportunidade de acompanhar
antecipadamente os conteúdos discutidos nas disciplinas permitindo melhor acompanhamento e
entendimento desses conteúdos.

O evento Seminário de Agricultura de Precisão foi de grande importância para a indústria
metal mecânica e os produtores rurais que participaram de forma significativa com patrocínio e palestras,
dia de campo. Os alunos participaram em grande quantidade pelo nível dos palestrantes que qualificou de
forma significativa o evento. Nos dias de realização do evento registrou-se frequência de 45 a 65 pessoas
que participaram.

A atividade de Divulgação do Curso de Engenharia Agrícola permitiu envolvimento do
PET e do Diretório Acadêmico do Curso de Engenharia Agrícola demonstrando forte parceria entre estas
entidades além do convívio com todos os colegas, rendendo planos para ações e eventos futuros.

As ações do Memorial do Curso de Engenharia Agrícola da UFPel foram plenamente
desenvolvidas que oportunizaram resgatar a memória do curso de Engenharia Agrícola da UFPel,
principalmente na catalogação, recuperação e restauração dos quadros dos formandos desde a fundação
do curso, os quais foram alocados nas dependências do Centro de Engenharias.

A atividade de extensão Educação Sanitária e Ambiental nas Escolas Rurais foi uma
excelente oportunidade que o grupo teve de disseminar junto aos alunos da rede escolar de ensino
fundamental os principais conceitos sobre importância dos esgotáveis recursos naturais que estão
disponíveis ao homem e como preservar estes recursos através da educação ambiental visando a
sustentabilidade.

A atividade de Reestruturação do Laboratório de Práticas Mecânicas e Mecanização
Agrícola foi desenvolvida, através de uma nova reestruturação que visa atender outros cursos do Centro
de Engenharias da UFPel.

O Curso de Capacitação: Compostagem, além de formar facilitadores para a construção,
instalação e manejo de sistema de Compostagem, oportunizou uma experiência aos bolsistas na
organização de um evento. Nesta oportunidade foram beneficiados 38 participantes.

Foi criada uma Cartilha do trabalho seguro em Máquinas Agrícolas que deverá ser
encaminhado para impressão e divulgação dos interessados na área.

O Acompanhamento de alunos egressos do Curso de Engenharia Agrícola é permanente, e
todos os semestre são envolvidos novos bolsistas para atuar na documentação e identificação dos alunos
egressos do Curso de Engenharia Agrícola. Este projeto deverá ter continuidade nos próximos períodos.

Outra atividade em constante retroalimentação é a Implementação do Programa de
Qualidade 5S nos Laboratórios do Curso de Engenharia Agrícola. A cada semestre exige treinamento
constante do grupo visando acompanhamento das ações propostas no programa 5S, portanto, todos os
semestres com a entrada de novos integrantes é necessário conscientizar todos para os requisitos propostos
no programa.

As atividades de extensão de Capacitação na Produção Integrada de Produtos
Agropecuários devem continuar em 2019, pois foram destinados recursos do Ministério da Agricultura
para implementar ações no projeto. Os objetivos são: Capacitar auditores e responsáveis técnicos em
produção integrada do tabaco; Propiciar treinamento de pesquisadores, técnicos e produtores na produção
integrada de produtos agropecuários; Desenvolver recursos humanos para atuar na produção integrada
com vistas a certificação; Fomentar a produção, difundir e transferir tecnologias como elementos básicos
de transformação e obtenção de produção sustentável.
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A atividade de criação do Manual de Fiscalização - Câmara de Agronomia - CREA-RS
não foi complementada pois a maioria dos participantes foram desligados do PET por terem concluído o
curso de graduação. Foram determinadas duas ações ou etapas, mas apenas a etapa inicial de catalogação
das atribuições foi realizada, faltando assim a compilação desses dados para finalização e sistematização
das atividades que são submetidas à fiscalização.

 

3.15 Grupo PET Fronteiras - Saberes e Práticas Populares

 3.15.1 Tutora: Denise Marcos Bussoletti, selecionada por Processo seletivo, Edital
PRE/CEC/NUPROP nº 14/2018, por banca examinadora constituída pela Portaria UFPel nº 2678/2018.

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

No ano de 2018, várias ações foram realizadas. O Seminário Interno de Formação visa
contribuir para a capacitação interna, estimulando a reflexão coletiva de temas comuns ao grupo e
qualificar a formação acadêmica através da oportunização de espaços de aprendizagem alternativos.  As
atividades de formação ocorreram ao longo do ano e de acordo com a proposta previamente pretendida.
Revelaram-se de extrema importância e necessidade.

Foram desenvolvidos dois projetos de monitoria ligados aos cursos de Pedagogia e Artes
Visuais, respectivamente por dois petianos ligados aos Cursos de Ciências Sociais e Artes Visuais,
ampliando assim a participação dos estudantes do grupo nas atividades de ensino e aprendizagem da
UFPel.

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. Este projeto este ano culminou
com a sistematização do trabalho realizado nos anos anteriores. Umas das petianas aprovou seu projeto de
mestrado tendo como base a sua experiência neste programa, assim como seguirá aprofundando o objeto e
suas implicações.

A atividade Teatro Down é realizada com jovens que possuem Síndrome de Down e são
atendidos pela universidade. Compreende oficinas de práticas e jogos teatrais. Durante o ano de 2018 o
projeto sofreu algumas alterações. Estas transformações ainda estão em curso. Implicaram no repensar a
otimização das oficinas. Somado a isto o professor coordenador Gabriel Nogueira apresentou a proposta
em um evento nacional.

A atividade Debates e Cursos Temáticos foi desenvolvida. Durante o primeiro semestre de
2018 ocorreu o evento que foi intitulado:" Que momento é esse? Diálogos sobre a ascensão do fascismo."
E no segundo semestre foram desenvolvidas duas atividades de formação no Colégio municipal Pelotense
sobre Diversidade e Diferença.

A atividade “Manifeste” foi suspensa por avaliação interna do grupo, devido a problemas
logísticos e conjunturais.

Duas ações foram parcialmente desenvolvidas. A atividade Pesquisa Individual com
Debate Coletivo sofreu algumas alterações. Ao invés de cada petiano realizar uma pesquisa monográfica,
neste ano foram priorizados os projetos de pesquisa que estavam relacionados com os trabalhos de
conclusão de curso de 3 estudantes especificamente. O processo e o resultado foram satisfatórios.

A atividade “Pesquisa Coletiva” estava planejada da seguinte forma: Seriam coletadas
através do ambiente virtual as informações necessárias que permitam a identificação e o cadastro dos
grupos, ações, projetos e instituições brasileiras que tratem das temáticas da diferença e da diversidade.
Todos os dados seriam sistematizados e seria desenvolvido um site para que os dados finais possam ser
socializados. Paralelas as ações de coleta e de execução do trabalho seriam realizadas leituras e discussões
em grupo direcionadas a compreensão do processo e das temáticas teóricas e metodológicas específicas
foi desenvolvida somente em sua primeira etapa. Mas foi desenvolvida somente a primeira etapa. No
planejamento do próximo ano está prevista a continuidade da proposta.

 

4. AVALIAÇÃO DOS GRUPOS PETs/UFPel 2018 

  Grupo  PET/UFPel - 2018

 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

O tutor realizou a
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1

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

sim sim *não sim sim sim sim sim *não 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
relatório anual 2019
aprovado pelas
instâncias
competentes.

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

3.2 b) Preza pelo sucesso
acadêmico do grupo.

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

3.3

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

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

3.4

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

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

3.5

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

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

3.6

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

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

3.7
g) Realiza
autoavaliação de
estudantes e tutores:

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

3.8

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

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

 

*Justificativa os Grupos PET Agronomia e PET Pedagogia não realizaram o relatório de
prestação de contas devido não terem recebido verba de custeio no ano de 2019 devido
diligências apontadas pelo MEC em 2013 (PET Agronomia) e 2014 (PET Pedagogia).

 

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 2018; e
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c) aprovação do Planejamento de Atividades a serem realizadas no ano de 2019,

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 15/05/2020, às 11:41, 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 0949147 e o código CRC 72FFA006.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23110.012699/2020-61 SEI nº 0949147
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  

Processo nº 23110.012699/2020-61

Interessado: COCEPE

  

Prezados

Encaminho o Relatório Institucional Consolidado dos grupos PET da UFPel referente ao
ano de 2018, 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 15/05/2020, às 11:57, 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 0949183 e o código CRC 2165D95C.

Referência: Processo nº 23110.012699/2020-61 SEI nº 0949183
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  

Processo nº 23110.012699/2020-61

Interessado: Núcleo de Programas e Projetos

  

De ordem,

À CG, para análise e parecer.

Em 15/05/2020,

Documento assinado eletronicamente por SABRINA MARQUES D AVILA
TORALLES, Assessora, Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e
da Extensão, em 15/05/2020, às 12:12, 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 0949205 e o código CRC EF579EC3.

Referência: Processo nº 23110.012699/2020-61 SEI nº 0949205
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  

Processo nº 23110.012699/2020-61

Interessado: COCEPE

  

 

A CG é favorável ao relatório

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FATIMA COSSIO, Pró-
Reitora, Pró-Reitoria de Ensino, em 23/06/2020, às 21:02, 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 0982472 e o código CRC F2C6646F.

Referência: Processo nº 23110.012699/2020-61 SEI nº 0982472

Despacho CG 0982472         SEI 23110.012699/2020-61 / pg. 30

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão

 

PROCESSO Nº. 23110.012699/2020-61

 

 

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 (0982472), sendo favorável ao Relatório Institucional Consolidado dos grupos
PET da UFPel referente ao ano de 2018 , conforme Ofício 24 (0949147).

 

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 0995762 e o código CRC 8E98F48D.

Referência: Processo nº 23110.012699/2020-61 SEI nº 0995762
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