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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, associando
ensino, pesquisa e extensão.

Na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) os primeiros grupos foram criados em 1991.
Durante esses 30 anos, a UFPel contou com a participação de mais de 1200 petianos, nos mais diversos
cursos de graduação da UFPel. No ano de 2020 a pandemia da Covid19 ocasionou uma restruturação das
atividades realizadas pelos Grupos, que precisaram ser adaptadas para cumprir as regras sanitárias do
período. Atualmente a interlocutora do Programa é a Chefe do Núcleo de Programas e Projetos da PRE,
Carine Dahl Corcini.

 

2. 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 de 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 e reconduzido pela
comissão de avaliação instituída pela Portaria UFPel no 1646/2019, em julho de 2019.

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 (Lic.) e Bacharelado (Bach.) em Física do IFM,
como parte das atividades complementares e de formação disponíveis nos PPCs dos respectivos cursos.
Em 2020, todos os petianos egressos do grupo que participaram dos processos de seleção de programas
de Pós-Graduação obtiveram sucesso ao serem aprovados nos respectivos programas, Leonardo dos
Santos Ferreira, aprovado no Programa de Mestrado do Instituto de Física da UFRGS, Alexandre Vargas
Ilha, aprovado no Programa de Pós-Graduação em Física da UFPel (mestrado) confirmando a importância
do Grupo na formação dos discentes dos cursos de Lic. e Bach. em Física, bem como a atuação do Grupo
junto aos alunos dos Cursos de Física da UFPel.

O Grupo PET Física tem a capacidade de comportar até 12 (doze) petianos bolsistas e 6
(seis) estudantes voluntários. Em 2020 o Grupo PET Física contou com a participação de 12 petianos
bolsistas, todos selecionados por meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos acadêmicos dos
Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física. Vale salientar que já passaram pelo programa
aproximadamente 250 acadêmicos, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas
ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2020 as atividades desenvolvidas pelo grupo sofreram adequações devido as
restrições impostas pelos decretos relativos à pandemia de SARS-COVID-19. Das 18 atividades
planejadas para 2020, três delas não foram realizadas uma vez que as mesmas eram atividades que
envolviam somente ações de extensão e que devido as restrições sanitárias não foram realizadas. As
demais atividades, onze delas foram plenamente desenvolvidas e quatro parcialmente desenvolvidas, essas
quatro últimas tiveram suas realizações completas prejudicadas também devido as restrições sanitárias pois
envolviam ações de extensão ou atividades com os discentes dos cursos de Lic. e Bach. em Física.

No decorrer do ano, o grupo mostrou participação ativa em projetos de pesquisa
desenvolvidos no Instituto de Física e Matemática (IFM) contando também com a colaboração dos
professores do Dep. de Física. Os petianos engajados em projetos, seguido do título das pesquisas e
respectivos orientadores estão listados a seguir: Leonardo Ferreira, SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
DE PLASMAS ESPACIAIS, orientado pelo Prof. Fernando Simões Junior; Alexandre Ilha,
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DESORDEM, VIDROS DE SPIN E TRANSIÇÕES INVERSAS, orientado pelo Prof. Carlos de
Morais Júnior; João Salvador, SÍNTESE DE AMOSTRAS SUPERCONDUTORAS DE ALTA
TEMPERATURA CRÍTICA VIA REAÇÃO DE ESTADO SÓLIDO, orientado pelo Prof. Fabio Dias;
Rennan de Souza, O EFEITO DA DOPAGEM QUÍMICA SOBRE AS PROPRIEDADES
MAGNÉTICAS   E   ELÉTRICAS   DOS   ESTADOS   SUPERCONDUTOR   E   NORMAL DE
CUPRATOS SUPERCONDUTORES, orientado pelo Prof. Valdemar Vieira; Maurício Rodrigues,
INVESTIGAÇÃO EM FÍSICA DE HÁDRONS E ASTROFÍSICA NUCLEAR, orientado pelo Prof.
Rafael Cavagnoli; Lucas Pinheiro, ESTUDO SOBRE FISSÃO NUCLEAR, PARA UMA MELHOR
COMPREENSÃO      DO      LIXO      NUCLEAR      E      UM      ESTUDO      SOBRE      SEU
REAPROVEITAMENTO, orientado pelo Prof. Rafael Cavagnoli. Além das atividades de pesquisas
individuais, os petianos apresentaram trabalhos relacionados as atividades do grupo e trabalhos de
pesquisa no VI SIIEPE, a saber: No VII Congresso de Extensão e Cultura, da UFPel, os petianos Andrei
e Alfredo apresentaram respectivamente os trabalhos: UM PAPO COM O PET e O FÍSICO QUER
SABER. No XXIX Congresso de Ensino de Graduação os petianos Lucas e Maurício apresentaram,
respectivamente, os trabalhos SEMINÁRIOS INTERNOS e INTRODUÇÃO AO LATEX E ESCRITA
CIENTÍFICA. No XXIX Congresso de Iniciação Científica, da UFPEL, os petianos Alexandre, João e
Leonardo apresentaram, respectivamente, os trabalhos RESOLUÇÃO DE ZERO DE FUNÇÕES
ENVOLVENDO EQUAÇÕES TRANSCENDENTAIS, CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO DE
SINTERIZAÇÃO DE CERÂMICAS SUPERCONDUTORAS e SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE
PLASMAS ESPACIAIS COM FUNÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE VELOCIDADES DO TIPO
KAPPA.

Devido as adequações para o trabalho remoto, em decorrência da pandemia de COVID-
19, o grupo adaptou algumas atividades para serem realizadas utilizando plataformas de stream. As
atividades que passaram para o formato de lives foram “O Físico quer saber” e “Um papo com o PET”.
Ao longo do ano a atividade O Físico quer saber alcançou 4577 pessoas, conforme dados das plataformas
sociais. A atividade “Um papo com o PET” teve alcance de 10520 pessoas conforme dados das
plataformas.

O grupo também participou da Mostra de Cursos online auxiliando as coordenações dos
cursos de Física na organização, confecção e edição institucional dos vídeos dos cursos de Licenciatura e
Bacharelado em Física, os vídeos foram publicados no canal oficial da UFPel na plataforma YouTube.

A maioria das atividades do grupo em 2020 visaram integrar e envolver os discentes dos
cursos com o objetivo de colaborar para a diminuição das taxas de evasão em especial para manter
mobilizados os estudantes, que em decorrência da pandemia naturalmente acabaram se distanciando dos
cursos de Lic. e Bach. em Física.

 

3.2. Grupo PET Odontologia

3.2.1. Tutor: Josué Martos, selecionado via edital Processo seletivo Edital
PRE/CEC/NUPROP em 03/2018, Portaria UFPel n. 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 extramuros 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". 

A partir de 2012 o Prof. Josué Martos do Departamento de Semiologia e Clínica assume
efetivamente como tutor permanecendo à frente do grupo PET Odontologia até os dias atuais, juntamente
com 12 bolsistas. Ao longo dos 28 anos de histo ́ria, o grupo PET-Odontologia UFPel fez parte da
formação acadêmica e pessoal de quase uma centena de jovens 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 94 (noventa e quatro)
acadêmicos bolsistas, responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano letivo de 2020, as atividades de pesquisa e trabalhos individuais desenvolvidas
pelo grupo resultaram em 2 artigos completos em periódicos internacionais indexados (Endodontology,
v.32, n.2, p.104-107, 2020; Journal of Dentistry, v.102, nov. 2020, 103452) e 5 artigos completos em
periódicos nacionais indexados (Brazilian Dental Journal, v.31, n.1, p.10-18, 2020; Clinica - International
Journal of Brazilian Dentistry, v.16, n.2, p.144-152, 2020; Revista da ABENO, v.20, n.2, p.119-130,
2020; Clinica - International Journal of Brazilian Dentistry, v. 16, n.3, p. 264-270, 2020; Revista
Brasileira de Odontologia, v. 77, p. 1-5, 2020).

Foram apresentados 71 trabalhos e pesquisas em Jornadas, Congressos e Encontros
Científicos no ano de 2020 envolvendo os membros do grupo PET. Mantivemos no ano letivo de 2020
doze (13) Projetos de Pesquisa cadastrados na UFPel, no âmbito individual ou coletivo do grupo PET.

As atividades de ensino, como monitorias nas disciplinas de Histologia, Fisiologia,
Anatomia, Unidade Pré-Clínica II (UPC II), Cirurgia III (UCBMF III), Unidade Clínica II (UCO II),
foram suspensas no decorrer do ano letivo de 2020, permanecendo apenas as atividades estritamente
remotas como o acolhimento virtual e apadrinhamento virtual dos ingressantes no curso. Estas ações
objetivaram colaborar para a diminuição das taxas de evasão e retenção no curso ao qual o grupo está
ligado além de mostrar as diferentes possibilidades de atividades, mesmo que virtuais, que a unidade
poderia oferecer. Além do apadrinhamento o grupo PET procurou incentivar os alunos dos primeiros anos
do curso a participarem ativamente das diversas atividades executas pelo grupo PET Odonto, por exemplo
o Meeting Científico e o Futuro Profissional, que ocorreram de forma virtual, além da orientação remota a
respeito dos distintos projetos que a Universidade e a Faculdade oferecem, mostrando suas características,
detalhes e possibilidades concretas de participação.

Ampliamos neste ano de 2020 uma diversidade de "assuntos disciplinares" veiculados
através das plataformas Zoom, GoogleMeet e lives elaboradas pela rede social Instagram do PET
Odontologia, procurando sempre acolher o máximo de participantes, discentes e docentes, quando
possível. Foi desenvolvido dentro desta atividade de ensino a I Semana PET Odonto com cursos dos mais
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variados temas durante uma semana para toda a comunidade acadêmica. Atividades de ensino como o
PBL, Hands-On e TED-PET se mantiveram no ano letivo de 2020, porém adaptados ao novo formato
remoto.

Já as atividades de extensão que o grupo PET Odontologia promoveu ao longo do ano
letivo de 2020 incluíram a realização de diversos eventos como o Encontro Virtual de PET’s Odontologia
(EVPO), Meeting Científico com docentes, Seminários dirigidos ao público discente, Palestras e Mostra
do Curso em ambiente virtual promovido pela UFPel. A IV Mostra de Cursos da UFPel foi um evento
construído pela PRE-UFPel de forma totalmente online, onde pudemos expor sobre as habilidades
desenvolvidas com o curso nas diferentes especialidades e o mercado de trabalho atual. O evento foi
realizado em ambiente virtual, onde tivemos a presença de uma maioria maciça de cursos e com uma
abrangência muito maior que os anos anteriores, haja visto a possibilidade de conhecimento dos cursos de
forma atemporal pelos vídeos gravados na página da Mostra de Cursos da UFPel. O grupo PET
Odontologia ficou responsável pela organização, preparação e apresentação de um vídeo do Curso de
Odontologia e ainda teve a honra de participar, na figura seu Tutor, de uma roda de conversa em que o
curso de Odontologia foi o foco dirigido em uma das palestras.

Inegavelmente as ações de extensão foram uma das atividades mais comprometidas durante
este período de 2020. Em atenção as medidas do Comitê Interno da UFPel para Acompanhamento da
Evolução da Pandemia por Coronavírus e em acordo com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura sobre
atividades de extensão durante o período de suspensão das atividades acadêmicas, todas as ações intra e
extramuros previstas no planejamento foram adiadas e/ou modificadas adaptando-as ao novo momento.
Desta forma algumas ações de Extensão foram readaptadas no âmbito do Planejamento de 2020, dada a
impossibilidade de ações presenciais durante a pandemia e reformulados como ações de ensino dentro dos
Projetos Unificados da UFPel. Todos os integrantes do PET Odontologia estiveram sempre à frente em
mais de um projeto de extensão adaptado dentro deste novo contexto remoto. A participação nestas
atividades de extensão/ensino pelos componentes do PET Odontologia se resumiram a 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 e que se mantiveram
ativos de uma forma exclusivamente remota.

Projetos de Extensão/Ensino remotamente desenvolvidos e adaptados dentro do período da
pandemia dos quais houve participação dos petianos: Centro de Estudo, Tratamento e Acompanhamento
de Traumatismos em Dentes Permanentes (CETAT); ENDO Z, Projeto de Extensão Anatomia Funcional
e Estética para Restaurações Diretas (AFERD), LACTBMF/UFPEL- Liga Acadêmica de Cirurgia e
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, Projeto prótese sobre implante. Algumas aço ̃es extensionistas
planejadas e exclusivas do grupo PET Odontologia como a ação Guardio ̃es do Sorriso, executados nas
escolas públicas da região, não foram desenvolvidas assim como algumas ações extensionistas educativas
e de caráter presencial em escolas do Município como aquelas do Banco de Dentes Humanos. Avaliamos
a partir do que foi realizado neste ano letivo de 2020 um incremento nas distintas atividades adaptativas de
Extensão/Ensino de forma remota. Cabe salientar que novas ações foram implementadas em virtude do
contingenciamento social como por exemplo informações a respeito do diagnóstico e Prevenção do
Câncer Bucal, Campanha Junho vermelho com  orientações e estímulo a doação de sangue para o
Hemocentro da cidade de Pelotas, Campanha do agasalho realizado pela UFPel com apoio da Faculdade
de Odontologia e demais campanhas de conscientização ao público dentro da página do grupo PET
Odontologia atualizada na plataforma wixsite além do Instagram do PET Odontologia
(@petodontologiaufpel).

 Associa-se a isto a participação em várias atividades de caráter coletivo e integrador como
a 35ª Jornada Acadêmica Integrada UFSM (JAI), 3ª Jornada Acadêmica Odontológica ULBRA, VII
Jornada de Odontologia UNESA, XXIX Congresso de Iniciação Científica UFPel, XIII Encontro
Regional dos grupos PET do Sul do Brasil, 55º Reunião da Associação Brasileira de Ensino
Odontológico (ABENO), 52º Semana Acadêmica Odontológica da UFRGS (SEMAC), VI Congresso de
Ensino de Graduação, 6ª SIIEPE - Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão da
UFPel, 19ª Mostra da Produção Universitária da FURG, 56º Encontro do Grupo Brasileiro de Materiais
Dentários, Jornada Acadêmica Odontológica da Universidade Federal do Piauí, 33º. Congresso
Odontológico de Bauru (USP), XVIII Congresso Internacional de Odontologia da Universidade de Mogi
das Cruzes, 35º Congresso Universitário Brasileiro de Odontologia (CUBO-USP), XXVII Jornada
Odontológica de Piracicaba, Encontro Virtual dos Grupos PET Odontologia (EVPO), 42ª Jornada
Odontológica de Ribeirão Preto, Virtual Osteology Symposium 2020 e International Association of
Dental Traumatology Webinar.

O PET Odontologia obteve também premiação e distinção em diversos trabalhos
científicos ano de 2020, como por exemplo Menção Honrosa na categoria relato de caso durante o 33o.
Congresso Odontolo ́gico de Bauru - FOB/USP (SP) e Menção Honrosa (segundo lugar) na categoria
Caso clínico durante a 52a. SEMAC – UFRGS. Trabalho premiado em 3o. lugar - categoria Ensaios
Biomecânicos, durante o 44 CUBO/USP (SP) e trabalho destaque durante a 52a. Semana Acadêmica da
Faculdade de Odontologia da UFRGS - SEMAC. Sob orientação do tutor obtivemos também o TCC
premiado em 1o. lugar na categoria Relato de Caso da Faculdade de Odontologia da UFPel e finalmente
o 1o. lugar em Pôster Científico durante o VIII International Symposium Advances in Oral Cancer.

 

3.3. Grupo PET Agronomia

3.3.1. Tutora: Danielle Ribeiro de Barros, selecionada via edital PRG/CPP nº 009/2016,
ATA de seleção nº 11/2016 e ATA de recondução nº 06/2019.

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 2020,
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 (FAEM). Vale salientar que já passaram pelo programa mais de 120 diferentes acadêmicos,
entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e
extensão.

No ano de 2020, devido a pandemia, todas as atividades delineadas no planejamento
enviadas ao MEC tiveram que acontecer no formato remoto. As reuniões Ordinárias do grupo
continuaram acontecendo semanalmente através da plataforma Webconf. As atividades de pesquisas
científicas, que eram desenvolvidas nos laboratórios da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel-UFPEL,
foram substituídas pela leitura, apresentação e posterior discussão de artigos científicos. Também foi feita
uma pesquisa sobre egressos do PET, com a aplicação de um formulário solicitando informações como
nome, área de atuação e importância do grupo na sua vida profissional, totalizando 46 respostas.

As atividades de ensino caracterizaram-se pela participação nas aulas inaugurais do curso
de Agronomia através de um vídeo gravado apresentando o grupo e as diversas atividades desenvolvidas
pelo mesmo, minicurso para ensinar como desenvolver um TCC com a participação de um professor
ministrante, a atividade “Digestão cultural” que tem por objetivo ensinar os petianos como montar uma
palestra com a posterior aplicação de um formulário com perguntas para avaliar quesitos como oratória,
dicção, tempo e comportamento na respostas das perguntas relativas ao assunto apresentado. O tempo
também foi usado para a aprendizagem de idiomas, projeção de filmes e participação do grupo nos
eventos: “I Encontro dos grupos PETs Agronomia do Brasil” e do “I SIMPOPET da Bovinocultura
leiteira”.

As atividades de extensão como visitas técnicas e PET solidário não puderam ser
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realizadas devido as medidas de distanciamento social impostas em todo o território nacional. No entanto,
os eventos “Workshop sobre a cultura da Oliveira”, “Workshop sobre a cultura do Morango”, “Workshop
sobre controle biológico” e Ciclo de palestras sobre a bovinocultura de leite” ocorreram através de
videoconferências com os palestrantes e obtiveram uma ótima participação dos acadêmicos.

A atividade “Horta educativa” que se caracterizava por acontecer de forma presencial em
escolas da rede municipal e estadual, foi substituída pela elaboração e confecção de uma cartilha
juntamente com o PET Engenharia de Alimentos da FURG.  O tema foi “Monte sua horta orgânica e
aprenda a higienizar e armazenar os alimentos” e pode ser acessada no site do PET Agronomia - UFPEL
(https://petufpelagronomia.wixsite.com/petagro/horta-educativa).

Vale salientar que as redes sociais do grupo ficaram bastante movimentadas com a
disponibilização de dicas e materiais de interesse agronômico. Por fim, mesmo com a forma diferente de
trabalhar o grupo continuou fomentando a integração acadêmica, a socialização do conhecimento e a
diminuição da desigualdade social através das suas atividades planejadas.

 

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 e ATA de recondução nº 0973549.

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. Possui como objetivo, por
meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, no seu campo de investigação científica e técnica
proporcionar às discentes condições para a realização de atividades extracurriculares, que complementem
a sua formação acadêmica. Além de uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a
absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e
resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais,
com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade.

O grupo PET Engenharia Hídrica tem a capacidade de comportar até 12 (doze) petianos
bolsistas e 6 (seis) estudantes voluntários. Todos os petianos (bolsistas e não bolsistas) são selecionados
por meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos acadêmicos do curso de Engenharia Hídrica da
Universidade Federal de Pelotas - UFPel. Podemos salientar que já passaram pelo programa 59 (cinquenta
e nove) diferentes acadêmicos, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas ações
de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2020, as atividades de pesquisa desenvolvidas pelo grupo resultaram em 8 (oito)
diferentes publicações e participação em 1 (um) evento acadêmico. As atividades de ensino e extensão
precisaram ser adaptadas a atual situação de pandemia, projetos como Mesa Redonda e Ensina PET,
foram oferecidas através de plataforma virtual, contando com a participação de aproximadamente 80
(oitenta) pessoas. Outras atividades foram produzidas com o objetivo de substituir os projetos que não
puderam ser desenvolvidos devido à necessidade de participação presencial, portanto, buscou-se
intensificar as atividades nas redes sociais do grupo visando levar um pouco de conhecimento sobre o
PET- Engenharia Hídrica e o curso na tentativa de colaborar para a diminuição das taxas de evasão e
retenção do curso de Engenharia Hídrica.

As atividades como CinePET, Memórias PET, PET Indica, PET Comemorações, Você
Sabia e Depoimentos PET tiveram um total de alcance de aproximadamente 400 (quatrocentas) pessoas
por publicação, através desses projetos foi possível promover a sociabilização do conhecimento
relacionado a assuntos de caráter ambiental e dos recursos hídricos, além de temas relacionados a
diversidade.

A XII Barcada, projeto de grande importância para o curso e membros do grupo, foi outro
projeto que necessitou de remodelação devido ao período de isolamento social, portanto, foi desenvolvido
um vídeo, em parceria com o PET Ciência da UNIFAL – MG, apresentando o Canal São Gonçalo –
Pelotas/RS, e suas riquezas de fauna e flora. O projeto foi publicado nas redes sociais do grupo e alcançou
aproximadamente 700 (setecentas) visualizações. Também ao longo de 2020 o grupo pode realizar
parcerias com outros grupos PETs de diversas regiões do país, fomentando a integração acadêmica,
compartilhamento de ideias, projetos e experiências.

 

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 nº 03/2018 CLAAPET. Reconduzida pela Ata de Consulta Remota CLAAPET nº
01/2021.

3.5.2. Breve histórico das atividades do grupo: Constituído de forma multidisciplinar por
12 bolsistas graduandos da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o Grupo de Ação e Pesquisa em
Educação Popular está vinculado ao Programa de Educação Tutorial (PET GAPE). Prezando a realização
de projetos voltados para o ensino, a pesquisa e a extensão, os integrantes do grupo promovem diversas
atividades pedagógicas para serem desenvolvidas junto de professores e estudantes das escolas públicas
do município de Pelotas.

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. Cabe ressaltar que em função da pandemia muitos projetos tiveram de ser adaptados ao momento
que vivemos.

Em razão do PET GAPE ser constituído por bolsistas de cursos como Nutrição, Farmácia,
Geografia, 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 conteúdo. Além disso, são produzidos materiais
audiovisuais e educativos, à exemplo de reportagens, documentários, entre outros.

Cabe ressaltar que todos os bolsistas são de vulnerabilidade social e muitos oriundos de
outras cidades e estados do Brasil.

O grupo retomou seus encontros e atividades na semana de 09 a 13 de março de 2020,
presencialmente. No dia 16 de março todas as atividades de ensino na UFPel foram suspensas pelo
motivo da pandemia. Os primeiros dias foram de reajuste a uma realidade nova e atípica envolvendo
questões de cunho prático, como também da subjetividade dos bolsistas. A seguir adequamos as
atividades do planejamento adaptando as ações previstas no mesmo e, com a vivência da quarentena,
foram criadas atividades. Ou seja, durante a pandemia muitas atividades do grupo tiveram que ser
executadas de maneira remota a outras foram criadas exatamente para o cenário e contexto pandêmico.
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O grupo manteve as duas reuniões semanais de forma remota utilizando a plataforma
Discord, e posteriormente com as orientações da instituição utilizamos a sala de web conferência
“https://webconf.ufpel.edu.br/b/hel-fhf-d6d” intitulada sala Profa. Heloisa Duval. Além disso utilizamos
um grupo no WhatsApp e o Messenger para comunicação. Atualmente optamos por usar o Meet como
plataforma para reuniões.

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) e MPU.

O Grupo PET GAPE tem a capacidade de comportar até 12 (doze) petianos bolsistas e 6
(seis) estudantes voluntários. O Grupo PET GAPE conta com a participação de 12 petianos bolsistas e
nenhum estudante voluntário, a seleção se dá por meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos
acadêmicos de cursos de graduação da UFPel. Vale salientar que já passaram pelo programa diferentes
acadêmicos bolsistas (o SIGPET mesclou as informações de outros grupos dificultando o levantamento
exato), responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

ATIVIDADES DE ENSINO: A primeira atividade LEITURA E LITERATURA NAS
FÉRIAS ESCOLARES foi plenamente desenvolvida. O grupo durante o período das férias escolheu um
livro para ler e apresentou uma síntese para tutora, além de cada um registrar, através de foto, o livro que
escolheu e um local histórico da cidade que se encontrava. A atividade ORIENTAÇÃO PARA O
APRIMORAMENTO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICO ACADÊMICA é desenvolvida ao longo do ano
pela tutora e foi adaptada para orientações online por grupo e individualmente. Também os bolsistas
participam ministrando oficinas para os colegas auxiliando nas diversas atividades, incluindo as que
surgiram durante a pandemia. A atividade LATTES NA PRÁTICA é desenvolvida ao longo do ano pela
tutora e foi adaptada para orientações online por grupo e individualmente, considerando a diferente
origem dos cursos e semestres dos bolsistas. A atividade GRUPO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO
POPULAR EM SAÚDE está sendo desenvolvida mais pontualmente com os bolsistas da área de saúde e
saúde mental, continuará ao longo do ano com estudos de textos.

ATIVIDADES DE PESQUISA: No ano de 2020, as atividades de pesquisa
desenvolvidas pelo grupo resultaram em livro com as receitas do projeto COME, BEM! (no prelo) e em
várias apresentações de trabalho no XXIII Encontro Regional dos Grupos PET da Região Sul - SulPET;
Mostra da Produção Universitária - MPU FURG; III Congresso Sul Mineiro de Nutrição -
SULMINUTRI; Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão - 6ª SIIEPE; 2º Feira
Binacional de Tecnologia - FEBITEC - IFSul. O grupo teve trabalhos em destaque no SIIEPE, SulPET e
na FEBITEC. O projeto EGRESSOS está restaurando a história da origem do grupo, a partir de relato de
egressos.

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: A atividade de ASSESSORIA DE IMPRENSA E
MANUTENÇÃO DO SITE/FACEBOOK se mantém renovada com as atividades do grupo sendo
publicadas e atingindo um público maior na pandemia como um novo projeto de IDENTIDADE
VISUAL em comemoração aos 10 anos do grupo. Criação e divulgação do vídeo RESPIRA, BEM! com
técnicas de meditação apresentado no início da pandemia como suporte para autocuidado e saúde mental.
O vídeo desencadeou outros projetos como Come, Bem!, Se cuida, Bem! e Respira, Bem!. O projeto
BRINCA, BEM! traz formas de brincar em casa utilizando materiais recicláveis ou de fácil acesso para
construção dos brinquedos e brincadeiras e tem postagens regulares nas redes sociais do grupo. O grupo
organizou o evento “RESISTIR, PERSISTIR E NÃO DESISTIR” com falas de/sobre vivências negras,
para comemorar os 10 anos do PET GAPE, contando com a participação dos tutores egressos, junto ao
lançamento da marca de 10 anos do PET GAPE. O projeto SE CUIDA, BEM! leva para comunidade
informações gerais sobre saúde, discutindo questões de higiene, doação de sangue, IST’s, vacinação,
saneamento básico, entre outros. O projeto RESPIRA, BEM! informa sobre como melhorar e administrar
a saúde mental, principalmente em período de pandemia. O projeto COME, BEM! Partiu da necessidade
de receitas práticas e baratas em tempos pandêmicos.

 

3.6. Grupo PET Arquitetura

3.6.1. Tutor: Prof. Dr. André de Oliveira Torres Carrasco. Selecionado no processo
seletivo regido pelo edital 15/2018 do NUPROP/PRE. Processo SEI nº 23110.053501/2018-84. Portaria
de constituição da banca examinadora: no 2677 de 13/11/2018 (Reitoria / UFPel).

3.6.1. Breve histórico das atividades do grupo: O Grupo PET Arquitetura 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 se destinam 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 tem a capacidade de comportar até 12 (doze) petianos bolsistas
e 6 (seis) estudantes não-bolsistas. Ao final do ano de 2020 o Grupo PET Arquitetura contava com a
participação de 12 petianos bolsistas e 6 petianos não-bolsistas. Atualmente, conta com a participação de
11 petianos bolsistas e nenhum estudante não-bolsista, sendo que há um processo seletivo de novos
integrantes em andamento. Todos os petianos, bolsistas e não-bolsistas, 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 não-
bolsistas, 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.

Inicialmente é preciso destacar que, salvo algumas pequenas adaptações, o Planejamento
2020 do Grupo PET Arquitetura e Urbanismo foi cumprido de acordo com o aprovado e os petianos
cumpriram com a dedicação semanal de 20 horas estipulada pelas normas que regem o Programa de
Educação Tutorial.

Estas pequenas adaptações dizem respeito principalmente reorganização do cronograma
(ordem de desenvolvimento das atividades ao longo do ano), redefinição da metodologia de algumas
atividades e incorporação de novas atividades, relacionadas ao contexto da pandemia de Covid-19.

Atendendo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde,
as restrições definidas em âmbito estadual e municipal e as determinações da reitoria da UFPel, as
atividades e etapas de atividades que exigissem trabalhos de campo e/ou contato mais próximo com outras
pessoas não foram realizadas no formato presencial.

As atividades “Reuniões de organização e administração do Grupo PET Arquitetura e
Urbanismo”, “Reuniões de acompanhamento de Projetos (Ensino, Pesquisa e Extensão)” e “Divulgação e
Comunicação: Página da Web, Design Gráfico, Imprensa e Redes Sociais” foram desenvolvidas
normalmente, a partir de ferramentas digitais/virtuais.

As atividades de pesquisa individuais e colaborativas seguem sendo desenvolvidas por
cada petiano a partir de sua residência, concentrando-se, desse modo, nas etapas de revisão bibliográfica,
ajustes metodológicos e seleção de estudos de casos.

Além das atividades previstas no Planejamento 2020, o Grupo PET Arquitetura também se
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engajou em projetos de pesquisa e extensão voltados ao enfrentamento da pandemia de Covid19 criados
por grupos parceiros da FAUrb e da UFPel.

No ano de 2020, as atividades de ensino, pesquisa extensão desenvolvidas pelo grupo
resultaram em 13 trabalhos apresentados no VI SIIEPE – Semana Integrada de Inovação, Ensino,
Pesquisa e Extensão - da UFPel, sendo que todos foram publicados nos anais dos respectivos eventos.

As atividades de ensino, como oficinas, palestrar (lives), desenvolvimento de material
didático, realização de exercícios coletivos de projeto de arquitetura, entre outras, alcançaram
aproximadamente 200 estudantes. Todas foram realizadas na modalidade remota. Todas estas atividades
foram organizadas visando colaborar para a diminuição das taxas de evasão e retenção no curso de
Arquitetura e Urbanismo, assim como fortalecer o engajamento e resiliência dos estudantes em relação à
sua vida acadêmica, em um contexto bastante complexo, marcado por uma pandemia e pelo
distanciamento social.

Já as atividades de extensão promoveram a realização de eventos (workshops, seminários),
palestras, atendendo a um público interno e externo de aproximadamente 150 pessoas, fomentando a
integração acadêmica, a socialização do conhecimento e princípios de reconhecimento e respeito à
diversidade, de tolerância e de inclusão de grupos socialmente marginalizados em função de gênero, etnia
e classe social.

Além disso o Grupo PET Arquitetura integrou o projeto “Rede de Laboratórios e
Coletivos de Arquitetura, Urbanismo, Design e Tecnologia da UFPel integrados no combate ao
COVID19” (pesquisa e extensão), em parceria com a direção da FAUrb e outras unidades da UFPel,
participando da submissão de proposta junto ao MEC, via reitoria UFPel, através do processo
23110.008365/2020-92 SEI/UFPel, e de seu posterior desenvolvimento.

A avaliação das atividades, coletivas e individuais, realizadas pelo Grupo PET Arquitetura
e Urbanismo ao longo de 2020 ocorreu em reunião ordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2020, na
qual estiveram presentes todos os presentes tiveram direito a colocar suas opiniões. A partir deste
exercício, desenvolvido de forma coletiva por todos os petianos discentes e docente, foi possível realizar
um diagnóstico sobre o ano que se encerrava, e a partir desta caracterização, apontar os caminhos para o
ano seguinte. Houve um consenso em torno do caráter excepcional do ano de 2020 em virtude das
condições impostas pela pandemia de Covid-19. Nesse contexto, o Grupo concluiu que a maioria das
atividades previstas se desenvolveu de forma bastante satisfatória após sua adaptação para a modalidade
remota; outras não puderam ser realizadas em virtude da necessidade de se manter distanciamento social;
novas atividades e projetos foram experimentados com relativo sucesso; houve articulação adequada entre
projetos individuais e coletivos e uma significativa participação na V SIIEPE.

Para além destas questões, também foram observadas e avaliadas de forma positiva o
cumprimento das atividades inerentes ao Grupo Pet, a contribuição para a qualificação da formação
oferecida no curso de Arquitetura e Urbanismo através de atividades e materiais inovadores, a quantidade
e qualidade de trabalhos científicos publicados e a participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão
coordenados por outros docentes que não o tutor.

O Grupo Pet Arquitetura e Urbanismo teve presença constante nos Interpets e seus
petianos designados participaram da Comissão Executiva dos Grupos PET/UFPel.

A grande maioria dos petianos do Grupo Pet Arquitetura e Urbanismo alcançaram
rendimento acadêmico compatível com as exigências do Programa. Aqueles que não obtiveram tal
resultado foram desligados e substituídos por estudantes previamente classificados no último processo
seletivo realizado pelo grupo.

E finalmente, foi observado que, salvo as exceções apontadas anteriormente, todas as
atividades previamente planejadas para o ano de 2020 foram plenamente realizadas. Situação que se
comprova a partir da aprovação e homologação pelo CLAAPET do Relatório 2020, do Planejamento
2021 e da Prestação de Contas 2020.

 

3.7. Grupo PET Meteorologia

3.7.1. Tutor: Prof. André Becker Nunes, 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. A recondução do tutor ocorreu com a sua aprovação no processo de avaliação de
recondução descrito na Ata 05/2019 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 outros cursos de meteorologia no país, 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.
A taxa de evasão entre os petianos do Grupo é de cerca de 5%.

O Grupo PET Meteorologia tem capacidade de comportar até 12 (doze) petianos bolsistas
e 6 (seis) não bolsistas. O Grupo chegou ao final de 2020 com 12 (doze) petianos bolsistas e 1 (um) não-
bolsista, 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 89 diferentes acadêmicos, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas
ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2020, as atividades do grupo foram bastante afetadas pela suspensão das
atividades presenciais devido à pandemia de Covid-19. Assim o grupo não pode realizar algumas
atividades planejadas, tivemos que adaptar outras e criar novas possíveis de serem realizadas
remotamente. As atividades de pesquisa desenvolvidas pelo grupo resultaram em 12 trabalhos de
congressos locais, regionais, nacionais e internacionais, fruto da participação em projetos de pesquisa
coordenados por professores do Departamento de Meteorologia. As atividades de ensino, como
monitorias, minicursos e palestras, foram oferecidas ao corpo discente do curso de meteorologia da UFPel
e, em alguns casos à estudantes externos, no decorrer do ano de 2020 de modo completamente online (via
plataforma Webconf da UFPEL, Google Meet, Zoom, entre outras), atividades estas que visam colaborar
para a diminuição das taxas de evasão e retenção do curso. Já as atividades de extensão promoveram em
2020 o contato direto do Grupo com a sociedade em geral por meio da internet, especialmente alunos de
ensino médio da cidade, haja vista a suspensão das atividades presenciais.

 

3.8. Grupo PET Artes Visuais
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3.8.1. Tutora: Nádia da Cruz Senna, Processo seletivo Edital PRG/CPP 002/2017,
portaria de seleção 0777/2017. Processo de Recondução SEI UFPEL nº 23110.019144/2018-25,
aprovada pela Ata de Consulta Remota nº 01/2020 CLAAPET UFPel de 20/05/2020.

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
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 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 contou em 2020 com a participação de 12 petianos
bolsistas e 2 estudantes voluntários, 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 o expressivo número de acadêmicos,
entre bolsistas e voluntários, que junto ao PET Artes Visuais foram responsáveis pela realização de
diversas ações de ensino, pesquisa e extensão qualificando o ensino e a aprendizagem da arte junto a
Instituição e a comunidade regional.

 No ano de 2020 as atividades de pesquisa compreenderam uma participação junto aos
grupos, núcleos e projetos de pesquisa que se iniciou em modo presencial e depois migrou para o
ambiente remoto, propondo ações para a continuidade das pesquisas e, sobretudo, novas abordagens e
desdobramentos atentando para a situação que a pandemia nos impôs. Em 2020, a capacidade da arte para
acolher e transcender foi propulsora das ações empreendidas junto aos grupos, possibilitando a fruição, a
produção poética e intelectual. Destacamos a participação  nos projetos: "LABORATÓRIO DE
CURADORIA (LACMALG)" que desenvolveu exposições virtuais e ações educativas sobre o acervo
do museu utilizando as redes; "PROJETO FORMA: espaço de formação ampliada", que propôs a
discussão e reflexão sobre o contexto das artes em meio a pandemia, evidenciando os desafios enfrentados
por artistas enquanto trabalhadores autônomos e multifacetados, as conversas com artistas deram origem
ao PODCAST Forninho;  "Grupo de Pesquisa CAIXA DE PANDORA: estudos em Arte, Gênero e
Memória", com ações desenvolvidas em comemoração ao dia internacional da mulher, que ocorreram
ainda em modo presencial, como a oficina para a comunidade do Bairro Dunas, pela rede o grupo ativou
a conta  no Instagram, promoveu encontros, produziu vídeos e executou uma ação lúdica educativa sobre
mulheres artistas e suas obras; “Grupo PATAFÍSICA: mediação-arte-educação” parceiro de muitas
atividades promovidas pelo PET, inovou com a proposição de  oficinas online e  com o projeto de
residência online; “ Grupo de Pesquisa ARTE SONORA: experimentalismo e pesquisa artística” os
integrantes desenvolveram poéticas híbridas que exploram a arte sonora e as visualidades, com seleção
disponibilizada nas redes. A participação dos petianos junto aos laboratórios, núcleos e grupos de
pesquisa promove maior investimento na sistematização dos processos que são apresentados e publicados
em eventos acadêmicos. Em 2020 foram publicados 6 resumos expandidos na 6ª Semana Integrada da
UFPel: Projeto Forma: espaço de formação ampliada; Registro do Ato: entrecruzamento entre palavra e
imagem; A crise humana e a potência do fazer artístico; A animação como grande aliada para os
videoclipes realizados durante a pandemia do covid-19; Animação experimental praticada por um coletivo
independente; O uso das mídias sociais nas atividades da Galeria A SALA: ações artísticas, reflexões e
desafios. No XXV ENAPET foi apresentado e publicado o trabalho EXPERIÊNCIAS
INTERDISCIPLINARES: mobilidade acadêmica como possibilidade de um intercâmbio petiano. E,
ainda, os trabalhos completos, apresentados e publicados: REVISTA PETELECO: espaço digital para
criação, socialização e fruição no IX SPMAV/ UFPel e ‘Que obra de arte é essa?’: Mulheres artistas e
suas obras através do Instagram em meio a pandemia, no encontro Humanidades Digitais.

Ações de Ensino: As atividades programadas foram executadas, algumas ainda em modo
presencial como a Recepção aos Calouros e as reuniões de preparo para executar mostras didáticas e
avaliações do currículo junto com a Coordenação do Colegiado e alunos do Diretório Acadêmico. Com a
suspensão das atividades presenciais o grupo se envolveu com diferentes ações em modo remoto para dar
conta das demandas, inclusive, o aprendizado da plataforma e-aula adotada na Instituição e posterior
atuação como monitores voluntários. No semestre alternativo atuamos nas disciplinas: Tópicos especiais-
Corpo; Mediação Artística: experiências poético-educativas, Arte e Gênero. Também participamos de
diferentes cursos online para complementação da formação em história da arte, arte contemporânea,
desenho, escrita criativa, aprendizagem de programas gráficos e uso de plataformas para execução de
mostras virtuais e oferta de oficinas. Dentre as oficinas oferecidas destacamos a de Modelagem Básica no
Blender 3D; Timelapse de pintura com lápis aquarelável; Mistura de cores em aquarela; e junto ao evento
RECORTE: oficinas & conversas, em parceria com o Diretório Acadêmico, ministramos oficinas de
desenho, quadrinhos, concepção de personagem, edição de fotografias, reciclagem de arquivo e
montagem experimental, zine como espaço expográfico e laboratório virtual de experimentação. Também
fomos ministrantes e monitores da oficina "Fazeção: Curadoria de si" com o Grupo Patafísica no V
ENREFAEB Sul. Participamos do Projeto de Ensino "Para desenharmos juntas/os 2.0" coordenado pela
profa. Vivian Herzog e do Projeto de Ensino "FORMA: espaço de formação ampliada", coordenado pela
profa. Martha Freitas, com destaque para a discussão sobre o currículo do curso de Artes Visuais, onde foi
feita a consulta através de formulário aos discentes e egressos. Os resultados foram apresentados ao
Núcleo Docente Estruturante do Curso, que nesse momento revisa o projeto pedagógico, em função das
novas necessidades e adequações propostas pelo MEC. A ação PET entre Vistas, Discursos e Práticas foi
desenvolvida de modo remoto, fomentada pelo projeto de elaboração da revista eletrônica PETELECO,
que pautou essa atividade para a concepção editorial da revista. Destacamos as entrevistas realizadas com
a artista gráfica Rafaela Inácio (Revista Peteleco no.2), com o artista multimídia Guile Farias (Revista
Peteleco no.3) e com artista/ativista Alice Porto (Revista Peteleco no.5). Também as rodas de conversas
online, uma modalidade inaugurada em 2020, cujos vídeos ficam gravados e disponíveis no canal do
Youtube, com destaque para as participações com Uma Domênica, William Oliveira e Rafaela Ribeiro
sobre zines e revistas para o Evento Recorte: oficinas & conversas e, a roda de conversa sobre o Projeto
Forma com Karina Nascimento, Gabriela Costa, Renan Soares e o grupo do Diretório Acadêmico com
Rafaela Barbosa, Dara Blois, Eduardo (Evento Recorte: oficinas & conversas).  Também destacamos os
vídeos que produzimos junto aos projetos de pesquisa e extensão: Artemísia Gentileschi: transgressões
que curam, Produção de videoclipe: EMPURRA / CASSI3, Vídeo-performance "Mórula e o vídeo para a
Mostra de Cursos UFPel. As ações que envolvem o incentivo ao intercâmbio e a participação em
residências artísticas aconteceram em modo remoto exigindo o aprendizado para implantar inovações no
uso de recursos e nas metodologias de trabalho. A migração das atividades para as plataformas e o uso das
redes sociais para estabelecer contato e partilhas permitiu ir além do projetado. O intercâmbio intenso com
artistas, instituições, curadores, arte-educadores, pesquisadores e coletivos proporcionou a realização do
nosso projeto maior de 2020, a revista PETELECO. Foram 6 edições que envolveram o grupo na sua
totalidade, disponíveis em nosso site, com acesso livre e permanente. Como atividade de residência
artística destacamos o projeto: CASA-MEMBRANA, residência online poético-educativa do grupo
Patafísica, do qual participaram duas petianas que integram o grupo e acompanharam todo o processo
desde construção do edital, seleção, execução e avaliação. Também tivemos dois bolsistas participando do
MOLDE AMC: (IN)RESIDÊNCIA #3, projeto de residência artística no Instagram do grupo e uma das
nossas petianas participou do projeto Lacuna: Laboratório de Práticas da Gambiarra, centrado no
desenvolvimento do processo criativo com materiais do cotidiano, descartados ou que utilizem um mínimo
de recursos na execução. Foram mantidos os intercâmbios com outros grupos PET da nossa instituição
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através de atuações em projetos e pesquisas, ministro de oficinas e produções artísticas. Com destaque
para os projetos que desenvolvemos juntos com o PET Diversidade e Tolerância UFPel, PET Produção e
Política Cultural da UNIPAMPA e o PET Produção Cultural do IFRJ.

Ações de Extensão: Desenvolvemos uma série de atividades de extensão através de
chamadas e editais para coletivos, artistas independentes, estudantes e comunidade em geral, que aderiram
as propostas, participaram de lives, oficinas, minicursos, exposições virtuais, festivais, ciclos de exibição
de vídeos, rodas de conversa e, ainda, apresentaram suas produções na Revista Peteleco, ao longo do ano
de 2020. O conjunto de atividades aconteceu de modo remoto, exigindo aprendizado dos recursos
tecnológicos disponíveis para a execução e uso de plataformas para a exibição. Dentre essa produções
destacamos o minicurso ofertado em conjunto com o Projeto Arte na Escola, voltado para a formação
continuada de professores PELOTAS E A TRADIÇÃO: problemática sobre a formação do artista; a
participação no Sete ao Entardecer Festival da Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas; 2ª Mostra de
Cinema Latino-Americano de Rio Grande; 4ª Mostra de Cinema Negro de Pelotas; a atuação diferenciada
junto ao projeto de extensão A SALA, galeria de arte do Centro de Artes, foi apresentada no VII
Congresso de extensão e cultura (CEC/UFPel), o trabalho foi publicado na revista Expressa Extensão,
edição especial sobre a extensão universitária em tempos de pandemia; o projeto

Quiz QUE OBRA DE ARTE É ESSA? foi apresentado e publicado em e-book. Também
a série de Chamadas Abertas para a apresentação da produção na REVISTA PETELECO: PLAYLIST;
TIRINHA; PALAVRA; FOTOGRAFIAS DENTRO DE CASA; VÍDEO-ARTE e DESENHOS NA
QUARENTENA mobilizaram contribuições de diferentes públicos em âmbito nacional. A revista
PETELECO, de acesso aberto e irrestrito, também constitui veículo de partilha e disponibilização da
produção oportunizando formação, intercâmbio, fruição e reflexão para estudantes de artes, futuros
profissionais, artistas, professores, pesquisadores e demais interessados em arte e cultura. A participação
na atividade Exposições, demanda esforço e dedicação intensa dos alunos. As exposições executadas no
modo presencial foram "Natural Effect" junto ao Projeto FORMA, Ateliê de Escultura /CA/UFPel e
colaboração com a exposição no MALG "O eu: selfie e isolamento" e a Expodesfile Alfinetasso. Em
função do fechamento dos espaços, adotamos a visita virtual, estudamos através dos acervos dos Museus
(Prado, Academia de Florença, MASP, Pinacoteca de São Paulo) e discutimos sobre modos de exibição.
A produção poética seguiu sendo realizada com um interesse maior pelo vídeo, fotografia e desenho.
Fomos parceiros na organização e curadoria das Exposições Virtuais: "CARTOGRAFIAS: Olhares
distintos acerca de uma cidade singular", junto ao IV SIEA; "Ensaio para Amanhã", exposição projetada
para um ambiente virtual de exibição e partilha, em parceria com outras Instituições; "Registro do Ato:
Haicais Fotográficos"; colaboramos com a exposição Armadilhas para capturar sombras e Mostra 555
junto A SALA, Galeria de Arte do Centro de Artes ; "Ver Simões Lopes Neto hoje" e "O eu: entre o
autorretrato e a selfie" (que migrou para esse formato) foram realizadas junto ao MALG. Também
participamos do 7° Salão FUNDARTE de arte 10×10 - 100 Anos de Xico Stockinger. Cabe destacar, que
ações extensionistas comumente realizadas junto as comunidades escolares da zona do porto e dos bairros
populares da cidade foram totalmente reformuladas, uma vez que o acesso remoto não é uma realidade
para esses grupos e as necessidades de assistência se impuseram, reconhecendo as dificuldades aderimos
as campanhas de solidariedade e auxílio aos grupos vulneráveis, promovidas pela UFPel. Além disso,
atuamos na confecção de máscaras de tecido, na produção de máscaras em impressora 3D, junto ao
projeto REDE LAB Rede de Laboratórios e Coletivos de Arquitetura, Urbanismo, Design e Tecnologia
da UFPel integrados no combate ao COVID_19. Finalizamos o ano integrando o projeto "Natal PET em
ação desenvolvido pelo PET-EA (Engenharia Agrícola) junto com o PET Arquitetura, PET Computação,
PET Conservação e Restauro, PET Educação e PET GAPE, arrecadando alimentos não perecíveis,
produtos de higiene e de limpeza, brinquedos e roupas para serem doados para instituições de caridades
de Pelotas, Arroio Grande, Canguçu e Camaquã.

 

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 e reconduzido pela comissão de avaliação
instituída pela Portaria UFPel nº 1646/2019, em julho de 2019.

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 2019-2022). Composto atualmente por doze bolsistas (escolhidos por meio de Edital de Seleção
específico, aberto a todos acadêmicos da Licenciatura em Pedagogia), prima por atitudes a partir de três
bases: o ensino, a pesquisa e a extensão. Com dez horas semanais para orientação dos licenciandos em
Pedagogia, a tutoria exige um planejamento anual e a prestação de contas através de um relatório por
escrito contendo as atividades propostas e realizadas. Como pressuposto, a qualificação dos estudantes
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. Em 2020, o foco foi aprender a fazer
tudo de modo remoto e on-line. Vale salientar que já passaram pelo programa cinquenta acadêmicos
desde 01/05/2012 e, anteriormente, quatro ingressantes em 2007, quatro em 2008 e mais quatro em 2009.
No ano de 2020, o PET Educação desenvolveu importantes atividades de pesquisa e ensino,
prioritariamente. Alguns projetos de extensão foram mantidos e adaptados e, especialmente em outubro,
novembro e dezembro é que ocorreu a culminância dos eventos organizados, a apresentação dos
resultados das pesquisas no maior evento científico da UFPel– a SIIEPE – e a própria avaliação das
atividades projetadas.

A seguir, a listagem e a explanação do que foi desenvolvido em 2020.

Pesquisa: Literatura Infantil Indígena. A pesquisa intitulada “Um olhar sobre a Literatura
Infantil Indígena” teve início em 2019 e foi desenvolvida pela petiana Alessandra Steilmann. Justifica-se
pelo imensurável valor quer a literatura tem na sociedade e é uma literatura que representa cerca de 896,9
mil brasileiros (IBGE, 2010). Além disto, destacamos a existência das leis 10.639/03 e 11.645/08, que
tornam obrigatório os temas Indígenas e Africanos nas escolas. O principal objetivo do projeto foi de
encontrar e ler livros de Literatura Infantil Indígena Brasileira. A partir disto, pode-se ampliar o acervo da
Sala de Leitura Érico Veríssimo e o repertório do grupo de bolsistas do PET Educação. Além destes,
pretendeu-se compreender de forma mais aprofundada o conceito de Literatura Indígena, levantar
informações acerca das obras (autores/autoras, editoras, ano de publicação), ler e identificar os livros de
Literatura Infantil Indígena e pesquisar a presença dessa Literatura em escolas da Rede Municipal de
Pelotas, RS. A metodologia de pesquisa foi qualitativa e consistiu na leitura e análise das obras sobre a
temática disponíveis no acervo da Sala de Leitura Erico Verissimo. O levantamento dos livros de literatura
indígena presentes na lista de obras da “Maleta LIA” (projeto desenvolvido no Rio de Janeiro desde
2008), foi um dos passos. Foco de estudos durante todo o ano de 2020, legou vários links à realização do
Estágio Docente como condição final de aprovação na licenciatura em Pedagogia.

Pesquisa: Há livros para meninas na Sala de Leitura Erico Verissimo? Com a investigação
a estudante Jéssica Corrêa Ribeiro buscou delinear um acervo literário cujo foco é o feminismo e a
violência contra a mulher. A pesquisa surgiu com a necessidade de discussão sobre a temática do
feminismo, além de possibilitar um apoio pedagógico aos estudantes e professores. Premiada em 2019, a
pesquisa teve continuidade em 2020, visando acrescentar títulos à lista inicialmente organizada. Realizar
leituras literárias que apresentem protagonistas mulheres sugere, informa e confirma às meninas que existe
um lugar para elas, um lugar que não precisa mais ser idealizado. Fenômeno caracterizado por um
constante e reiterado desrespeito ao outro, a violência contra a mulher deve ser pautada na escola, de
acordo com ROSA (2017) e a Literatura pode ser um interessante instrumento para que discussões sobre
esse tema, que é de todos, sejam desencadeadas. Tendo como objetivos conhecer se há e quais são os
livros de literatura que podem ser acionados em práticas de leitura com meninas na escola, pretendeu-se,
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compor uma lista de títulos que desse suporte teórico e mediação a diálogos sobre as temáticas da
violência de gênero, feminismo e empoderamento feminino. No acervo encontramos 30 títulos e
selecionamos onze, um para cada idade (entre 4 e 14 anos). Os selecionados, em ordem ascendente foram:
1) Maria vai com as outras, de Sylvia Orthof; 2) O cabelo de Lelê, de Valéria Belém; 3) Orie, de Lúcia
Hiratsuka; 4) Teresinha e Gabriela, de Ruth Rocha; 5) Suriléa-mãemonstrinha, de Lia Zats; 6)
Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault; 7) Flora, de Bartolomeu Campos de Queirós; 8) Marieta
Julieta Raimunda da Selva Amazônica da Silva e Sousa, de Mariana Massarani; 9) 50 brasileiras incríveis
para conhecer antes de crescer, de Débora Thomé; 10) Pele de Asno, de Charles Perrault; 11) Eu Sou
Malala, de Malala Yousafzai.

Perfil leitor dos estudantes da Licenciatura em Pedagogia. A atividade de pesquisa que
vem sendo desenvolvida desde 2019 buscou conhecer, em 2020, qual o perfil dos estudantes que cursam
a Licenciatura em Pedagogia na Faculdade de Educação da UFPel, como base para compreender a
evasão, a retenção e a repetência na Licenciatura. Características sociais e econômicas, hábitos culturais,
dados geracionais e familiares, credos, espiritualidade e vinculações políticas além de informações acerca
de etnias e sexualidades foram consideradas. Justifica-se pela premência de conhecer dados das primeiras
gerações do século XXI que chegam à Universidade. Desenvolvida pela estudante Estefânia Alves
Konrad, o maior objetivo foi descrever a permanência, anos de formação e evasão escolar.
Metodologicamente, um questionário com perguntas abertas e fechadas foi realizado com todos os
petianos. Depois de conhecer seus resultados e com o intuito de generalizar a pesquisa para conhecer o
perfil dos demais alunos, as atitudes foram: a) Elaborar um questionário amplo, com questões que
contemplem todos os aspectos elencados; b) Ao conhecer resultados, estabelecer vínculos entre os dados e
a permanência ou evasão na graduação; c) Apresentar resultados em eventos, com foco na evasão, a
retenção e a repetência na Licenciatura. Resultados: Em 2020, a pesquisa buscou dar visibilidade ao
profissional formado na licenciatura. Assim, empreendemos buscas com o objetivo de saber como se
portaram pedagogos no mercado de trabalho.

Pesquisa, Ensino e Extensão: PET e a participação na SIIEPE/UFPel. A atividade consiste
em participar intensamente da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) da UFPel, que
foi realizada no segundo semestre de 2020. Justifica-se por ser uma semana que congrega o Congresso de
Iniciação Científica (CIC), o Encontro de Pós-Graduação (ENPOS), o Congresso de Extensão e Cultura
(CEC) e o Congresso de Ensino de Graduação (CEG). Além de todos os bolsistas apresentarem seus
estudos, os objetivos foram: conhecer e participar do Congresso de Iniciação Científica (CIC), integrar o
Congresso de Extensão e Cultura e participar do Congresso de Ensino de Graduação (CEG). A
metodologia iniciou com a preparação de um resumo, de acordo com o evento, a ser submetido à
avaliação. Logo depois, os estudantes inscrevem seus trabalhos. Ao serem aprovados, apresentaram,
como ensaio, em reuniões semanais. Por fim, participam do Evento. Com doze bolsistas e dez trabalhos,
três foram destaque ao serem listados entre os 100 mais relevantes do ano e foram apresentados oralmente
nas webconferências do evento.

Pesquisa: Leitura e Literatura na Escola. A pesquisa busca conhecer como a leitura literária
é planejada, realizada e registrada na escola pela professora. É importante saber que uma investigação
requer cuidado e respeito com todos os envolvidos, observação intensa e precisão no registro. O que
interessa é conhecer se a professora lê literatura para seus alunos. Ao observar/participar de um período na
escola (manhã, tarde ou noite) com o consentimento da Direção e professora, o pesquisador deve
descrever, nos mínimos detalhes, todas as rotinas e acontecimentos. Para a conclusão das observações,
entrevistar a professora e conversar com os estudantes é fundamental. Isso pode requerer mais de um dia
de vínculo. Objetivos: Descobrir se há livros na sala de aula? São livros de literatura para os estudantes
daquela turma? Quantos são? Quais seus títulos, autores e gêneros? Eles estão dispostos em que local?
Qual a rotina de uso destes? Os estudantes têm acesso a eles? Em que horários? Eles integram o programa
da professora? São mencionados por ela? Ela os sugere aos alunos? Entrevistar a professora e responder:
A professora leu em voz alta para os alunos? O que ela leu? Quantas vezes ela leu na manhã/tarde?
Quantas vezes ela leu literatura (poema, lenda, fábula, conto, historieta, canção) na manhã/tarde?
Observar e interagir com os estudantes e descobrir se gostam de ler? Gostam de ouvir histórias? Lidas ou
contadas? Qual a que mais gostam? Quem leu/contou? Conhecem a Biblioteca da escola? Quando a
visitam? O que fazem lá? Conhecem alguma Livraria? Conhecem a feira do livro? Conhecem algum
Sebo? Metodologia: Em seu caderno de campo, os pesquisadores registraram informações a respeito da
escola (zona rural/urbana, centro/bairro/periferia, número de alunos e se tem ou não biblioteca), da
professora (formação, idade, tempo no magistério, horas de trabalho na semana). Em função da pandemia,
nossos vínculos com as escolas se transformaram em várias iniciativas, diferenciadas, mas não menos
importantes. Uma delas foi a criação do Programa de áudio Minutos literários (disponível em uma
plataforma on-line e gratuita, que pode ser acessada em: https://soundcloud.com/minutosliterarios).
Através do compartilhamento dessa criação, professores das escolas na cidade e região, tiveram nossa voz
em áudios com a melhor literatura para crianças, durante o ano todo. Sobre o tema, publicamos a matéria:
http://peteducacao.blogspot.com/2020/05/usufruir-da-leitura-literaria-um.html. Outra atitude no sentido de
alcançar as escolas foi criar grupos de compartilhamento de mensagens com pais e professores (63
pessoas), bibliotecárias (11 pessoas) e pedagogas (74 participantes). Neles, dicas de livros, práticas
leitoras, lives e cursos foram o foco. Coordenados pela Tutora, os grupos estão ativos e terão continuidade
em 2021. Além desses vínculos novos e mantidos o ano todo, registramos no Blog nossas atitudes, que
podem ser lidas em: http://peteducacao.blogspot.com/2020/05/dicas-literarias-para-criancas-maes.html.
Outras atitudes que envolvem a literatura na escola foram: 1. Criação de um grupo de literatura para
pessoas com 60 anos ou mais. Sobre ele, registramos em: https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/05/19/projeto-
da-ufpel-leva-literatura-para-criancas-e-adultos-em-quarentena/ e também em
http://peteducacao.blogspot.com/2020/05/grupo-de-literatura-para-60-mais.html/. A oferta de um grupo de
estudos em literatura para estudantes da Pedagogia, o que pode ser conhecido em:
http://peteducacao.blogspot.com/2020/05/grupo-de-estudos-em-literatura-mais-uma.html. Um trabalho
diferenciado ligado ao tema foi a orientação, pela Tutora, de uma pesquisa na Especialização em
Educação. Intitulado “Leitura literária em espanhol: um estudo em Pelotas, RS”, escrito pela Licenciada
em Letras Ana Flávia Rodrigues Duarte, foi disponibilizado de modo online. Como consequência da
dedicação ao tema, tivemos uma apresentação de trabalho na 6ª SIIEPE/UFPel (Ambientação de uma
biblioteca escolar: um espaço prioritário), pelas estudantes de Pedagogia Jéssica Corrêa Ribeiro (bolsista
PET Educação) e Júlia Irigoyen Studzinski.

Extensão: 60 + na Livraria. Aprender a ler literatura é sempre um bom motivo para viver.
Por isso, criamos, em consonância com um espaço na sociedade (uma Livraria), um programa para quem
está “de bem” com sua idade, quem já pode “curtir a vida numa boa”, quem tem uma tarde livre só para si
e gosta de ler ou quer aprender a gostar: o público 60+. O foco foi ler, ensinar a gostar de ler e a escolher
os melhores livros para si e para os seus e desenvolver uma cultura de apreço pelo livro e a literatura. Na
metodologia, reuniões on-line sobre um tema literário (autor, gênero, obra, tema). A Tutora exerceu a
função de mediação dos diálogos, acompanhada de estudantes bolsistas, que aprenderão elaborando o
convite on-line, recebendo os ouvintes 60+ e registrando o ocorrido e preparando uma matéria para o blog
do grupo. Interessante meio para a socialização de adultos, esse tipo de encontro/aula é propício para
aprender a escolher os melhores livros para cada um dos leitores que acorrerem à Livraria e desenvolver
uma cultura de apreço pelo livro e a literatura. E, 2020, devido à pandemia, tivemos que fazer os
encontros de modo online.

PESQUISA: Emancipar meninas? A leitura literária para adolescentes.Pesquisa que busca
compor um acervo literário a ser disponibilizado para projetos de leitura para adolescentes escolarizadas.
O foco foi discutir maus tratos emocionais e/ou violência psicológica. Justifica-se por ser um fenômeno
caracterizado por um constante e reiterado desrespeito ao outro. Muitas vezes sutil, se manifesta pelo
desprezo, desqualificação ou depreciação de gostos, escolhas e competências, através de falas,
comentários ou mesmo argumentações que ridicularizam, desabonam e desacreditam a imagem do outro
de forma direta ou indireta, publicamente, na presença e mesmo na ausência do envolvido. É uma
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violência que, em parte considerável das vezes, abre portas para outras manifestações e formas de
violência como violência física, moral, patrimonial, sexual. Objetivos: Criar um programa de leituras para
meninas em que a liberdade para pensar e escolher fosse o meio e o fim. Os objetivos parciais foram:
Reunir um grupo de livros que têm em comum, temas ou protagonistas meninas, mocinhas ou mulheres
que extrapolam os clássicos papéis destinados culturalmente ao gênero feminino; apresentar esses livros
na escola; Dialogar sobre maus tratos emocionais. Ao reunir acervos condizentes com a temática,
compreender o conceito, ler e categorizar obras, compusemos um pequeno acervo. Nesta ação, reunimos
o PET com uma docente (professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Ellem Rudijane Moraes
de Borba). Entre os títulos selecionados estão: Maria vai com as outras, de Sylvia Orthof; O cabelo de
Lelê, de Valéria Belém; Orie, de Lúcia Hiratsuka; Teresinha e Gabriela, de Ruth Rocha; Suriléa-mãe-
monstrinha, de Lia Zats; Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault; Flora, de Bartolomeu Campos de
Queirós; MarietaJulieta Raimunda da Selva Amazônica da Silva e Sousa, de Mariana Massarani; 50
brasileiras incríveis para conhecer antes de crescer, de Débora Thomé; Pele de Asno, de Charles Perrault;
Eu Sou Malala, de Malala Yousafzai. Em 2021, novos títulos serão agregados a esse grupo de obras.

Pesquisa: Perfil leitor do estudante de Pedagogia 2017-2020. A atividade deu continuidade
ao desenvolvimento de ampla pesquisa que tem como tema central os processos de formação do leitor
entre os estudantes da Licenciatura em Pedagogia. O foco foi conhecer e descrever para poder intervir no
fenômeno da evasão, a retenção e a repetência na Licenciatura. Questões como: O que leu na infância,
quem foram seus autores/títulos e gêneros prediletos, o que lê atualmente, quais seus procedimentos de
leitura, quais seus autores prediletos e quais as obras que mais admira?, são algumas das que integraram os
procedimentos metodológicos. O intuito foi traçar um perfil do estudante/futuro professor, uma vez que a
licenciatura tem como produto a formação de professores prioritariamente para os anos iniciais do Ensino
Fundamental e, nele, a formação do leitor como tema preponderante. Atividade de cunho quali-
quantitativa, a investigação partiu de uma coleta de dados (questionários abertos anônimos) em duas
turmas da Licenciatura a cada semestre, o primeiro e o último, uma vez que os demais já foram
considerados em 2019. Inicialmente pensada como uma pesquisa com todos os estudantes de Pedagogia,
em função das novas interações produzidas no ano de aulas remotas e a distância, o PET decidiu criar
pesquisas de porte menor, todas vinculadas ao tema leitura. Elas foram: 1. Livros lidos na quarentena (23
de Abril); 2. 21 de maio: Dia da Língua Nacional; 3. Eu li nas férias: quer ouvir? Seminário on-line.
Atitude que tangencia a proposição de pesquisa foi a que resultou em trabalhos apresentados na 6ª
SIIEPE, entre eles: a) Leitura literária durante a pandemia através de plataformas de streaming, por
Alisson Castro Batista; b) O que leem as pessoas quando não vão à faculdade, por Angélica Dos Santos
Karsburg e Mariana Gonçalves Paz e c) Representatividade negra na literatura, por Débora Monteiro da
Silva.

Ensino: Plataforma Lattes. A Atividade visou ensinar e aprender a preencher a Plataforma
Lattes. Fundamental para todos os estudantes da graduação, o PET Educação organizou um grupo de
estudos e intervenção para oportunizar aos demais estudantes da Licenciatura em Pedagogia o
preenchimento correto e a atualização do mesmo na Plataforma. Necessário para a continuidade dos
estudos, a Plataforma Lattes representa a experiência do CNPq na integração de bases de dados de
Currículos, de Grupos de pesquisa e de Instituições em um único Sistema de Informações. Como
justificativa, a ciência de que o Currículo Lattes se tornou um padrão nacional no registro da vida
pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do país. O objetivo foi integrar as bases de dados do país,
inserir os estudantes da Licenciatura em Pedagogia no padrão nacional, conhecer e compreender que o
CL é elemento indispensável e compulsório à análise de mérito e competência dos pleitos de
financiamentos na área de ciência e tecnologia, dos processos seletivos a Mestrado e Doutorado e em
disputas por vagas de trabalho em Faculdades e Universidades e indicar aos estudantes os caminhos para
navegar na plataforma. Como resultados, todos os bolsistas realizaram atualizações em seus currículos que
estão inseridos na Plataforma Lattes.

Ensino e Extensão: Sala de Leitura Erico Verissimo. A unidade oportuniza atividades de
ensino e extensão e foi re-ofertada em 2020. Inaugurada em 17/12/2015, recebe grupos para mostrar,
evidenciar e descrever acervos de leitura literária e propor e desenvolver micropolíticas de leitura. Entre
seus objetivos está promover a leitura literária no espaço acadêmico. Em 2020, a sala se ocupou em ser
base literária para pesquisas dos estudantes bolsistas com seu acervo. Além disso, apoiou matérias
resultantes de mini-pesquisas e estudos, como em matéria publicada sobre o dia 31 de outubro, dia
Nacional da poesia, escolhida por ser o nascimento de Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro
que é também importante contista e cronista do Século XIX.

Ensino e Extensão: BLOG do Grupo PET Pedagogia. A atividade consiste em produzir e
publicar, no BLOG do grupo, matérias semanais. Justifica-se por ser a escrita uma das habilidades cruciais
no exercício da profissão docente. A elaboração de pequenos artigos orientados, coberturas de ações,
leituras e apreciação crítica de livros, espetáculos, artigos científicos e demais ações interessantes que
ocorrem na Universidade fazem parte da formação dos estudantes. A metodologia foi organizada a partir
da definição da agenda de autores e datas a serem priorizadas. Resultados: No Blog, em 2020, houve a
publicação de 117 matérias, imprimindo ao grupo uma média de 9,75 matérias por mês.

Ensino: GELL - Grupo de Estudos em Leitura Literária. A atividade consiste em estudar
literatura. Muito bem sucedido em 2019, o Grupo de estudos em leitura literária foi reeditado em 2020.
Justifica-se pela necessidade de disseminar ensinamentos concernentes à leitura e suas qualidades através
de palestras, cursos, eventos e em leituras a serem realizadas em grupos. A participação de estudantes da
Pedagogia foi incentivada através de programas como o Leitura Literária na Escola e Bibliotecas
Escolares: ambiente e usos. Entre os objetivos dessa ação de ensino está: 1. O cultivo à cultura do escrito,
entendido como o processo de conhecer, evidenciar, respeitar e utilizar os saberes concernentes à cultura
do que está escrito. Com o advento do trabalho remoto, em 2020 o GELL atuou em diferentes frentes,
entre elas: 1. Discutindo literatura de forma online (dicas, sugestões, trocas de informações literárias via
whatsapp); 2. Selecionando textos a serem compartilhados via o programa de áudio Primeiras Páginas; 3.
Integrando reuniões quinzenais do GPELL - Grupo de Pesquisa do Letramento Literário (FaE/UFMG) e
assistindo lives indicadas pelo grupo; 4. Criando a homenagem "Um ano com Graça", memória a ser
publicada de 04/08/2020 à 04/08/2021.

ENSINO: Literatura para a Pedagogia. Consistiu em oferta de uma disciplina optativa (pela
Tutora do PET Educação e com atuação de estudantes bolsistas PET como monitores) no primeiro
semestre de 2020. A disciplina teve como intuito promover estudos acerca da linguagem, de práticas
sociais e escolares de leitura e de escrita e de experiências de leitura e de escrita na família, na escola e na
sociedade. Justifica-se pela necessidade de a) Compreender o papel da docência na formação de leitores e
de leitores literários; b) Estudar as relações entre cultura escrita e sociedade e as diferentes possibilidades
de letramento; c) Analisar os aspectos do ensino da leitura e da escrita na fase inicial da escolarização e
suas relações com a literatura; d) Estudar temas fundantes no campo da linguagem como leitura, escrita,
literatura, analfabetismo e letramento. A Metodologia de ensino proposta foi uma leitura inicial, leituras
silenciosas, investigações acerca de conceitos, escritas individuais e em grupo, leituras orais para o grupo,
reescrita de textos, produções escritas individuais e/ou em duplas, exposição de argumentos orais por parte
da professora. A composição de um registro escrito por parte dos estudantes foi incentivada. Resultados:
Oferta, de modo online, de um grupo de estudos intitulada Estudos Literários, especialmente para os
estudantes matriculados em Literatura Infantil I. Após a proposição via plataforma on-line e com o aceite
dos alunos, o grupo de estudos foi iniciado. Entre maio e novembro de 2020 foi coordenado pela Tutora,
Cristina Maria Rosa e contou com o trabalho de monitoria da estudante Jéssica Corrêa Ribeiro. Muito
bem avaliada pelos integrantes, resultou em um E-book que foi lançado em 07/11/2020 e está disponível,
na íntegra, em: https://saladeleituraericoverissimoufpel.blogspot.com/2021/01/cartas-um-pedacinho-de-
minha-infancia.html.

PESQUISA: Há livros para bebês na Sala de Leitura Erico Verissimo? O projeto foi
iniciado em 2019 e teve continuidade em 2020 com o ingresso de nova pesquisadora no grupo. Foi
partilhado pela graduanda Cinara Tonello Postringer e Paloma Wiegand. O foco foi realizar um
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partilhado pela graduanda Cinara Tonello Postringer e Paloma Wiegand. O foco foi realizar um
levantamento das obras indicadas para bebês existentes no acervo da Sala de Leitura Erico Verissimo.
Justifica-se pela necessidade de planejamento e execução de leitura literária desde tenra idade na escola
por graduandos em Pedagogia. Objetivou compor uma lista de obras indicadas para bebês e planejar e
executar uma formação de graduandos em leitura literária para essa faixa geracional, bebês entre zero e
quatro anos. Após ler todos os títulos inseridos no acervo, houve a separação dos indicados aos pequenos
e a composição de uma lista. Após a leitura de todas as obras, a apresentação dos resultados no BLOG do
PET e nos eventos científicos da Instituição. Resultados: ao inventariar o acervo da Sala de Leitura Erico
Verissimo, foram selecionados os cem livros mais instigantes. São textos literários, parte em prosa, outra
em verso, alguns híbridos, a maioria ilustrados e com pouco texto. Entre eles: A coleção Miolo Mole, de
Eva Furnari; Toda a obra infantil de Erico Verissimo (A Vida do Elefante Basílio, As Aventuras do
Avião Vermelho, Rosa Maria no Castelo Encantado, Os três porquinhos pobres, Outra vez os três
porquinhos e O urso com música na barriga); A poesia de diversos autores, entre eles, Cecília Meireles,
Chico Buarque de Holanda, Carlos Drummond de Andrade, Gonçalves Dias, Henriqueta Lisboa, José
Paulo Paes (É isso ali), Mario Quintana, Olavo Bilac e Vinícius de Moraes. Além desses, a Coleção
Familiares, de Nelson Albissu, a coleção Série Fantástica, de Leila Luri Bergman e títulos imperdíveis
como A velha, a mosca e a narrativa de Cristina Maria Rosa; A zeropéia de Herbert de Souza; De letra
em letra de Bartolomeu Campos de Queirós, O Rato roeu a roupa, de Ana Maria Machado e Vamos
brincar com as palavras, de Lúcia Pimentel Góes. Os títulos integram dicas de livros ofertadas durante o
ano em grupos de estudos, disciplinas, lives e diálogos on-line, além de gravação de áudios especiais para
bebês e crianças pequenas disponibilizadas no programa Minutos literários
(https://soundcloud.com/minutosliterarios/minutos-literarios-o-que-e-isso).

Atividade - ENSINO: Reuniões semanais PET Pedagogia. A atividade é rotina nos grupos
PET e consiste em reunir-se para dialogar, projetar e decidir, em conjunto, por atividades e procedimentos
que envolvem o programa na instituição. Como justificativa, a ciência de que o Programa de Educação
Tutorial precisa formar profissionais colaborativos, acostumados a dirimir contendas e diferenças, a
argumentar e defender projetos. Assim, em reuniões semanais, a tutora intencionou qualificar a
convivência e a proposição, discussão e aprovação de projetos. Para tal, cada reunião foi por um tempo de
no mínimo duas horas e teve uma pauta previamente agendada. Nela, ocorreu o registro dos temas
tratados, as defesas de posições e as decisões a serem encaminhadas. A ata, responsabilidade de todos do
grupo, teve registro escrito e ficou disponível no BLOG do grupo. Eventualmente, foi lida e aprovada na
reunião posterior. Resultados: Em 2020, todas as reuniões do Grupo PET Pedagogia ocorreram de forma
online a partir de16/03/2020. Antes disso, na Faculdade quando da retomada das aulas, houve apenas
uma reunião. As atas foram redigidas pela estudante bolsista Cinara Postringer, que mantém o livro de
atas em dia. Algumas destas atas se transformaram em matérias publicadas no BLOG, como as publicadas
nos dias 24/03 (novas ações), 02/05 (sulpet), 04/05 (Pet online), 10/05 (inserção de nova bolsista pet),
12/05 (definições das pesquisas individuais para 2020), 28/05 (cobertura das eleições para a coordenação
da Pedagogia), 02/06 (início do seminário online), 30/06 (seminário livros lidos: mais um dia de reunião
pet), 10/07 (reunião online com imagens no blog), 29/07 (mais um dia de seminário livros lidos) e 04/08
(eleições à direção da FaE), 10/08 (entrevistas com candidatos à Reitoria da UFPel, 15/08 (recepção aos
calouros), 22/08 (reunião com formandos), 31/08 (preparação à siiepe/ufpel),24/09 (pseminário pré-
siiepe/ufpel), 19/10 (debate entre chapas à direção da FaE/UFPel), 29/10 (estudo de princípios da
educação), 30/10 (ensaio para a siiepe), 02/11 (PET publica manifesto pela infãncia), 12/11 (pet publica
resultados de pesquisa), 13/11 (pert publica trabalhos selecionados à siiepe/ufpel), 25/11 (pet entre os 100
mais relevantes), 26/12 (pet publica sua mensagem de fim de ano.

ENSINO: Literatura para a UNAPI. A atividade consiste em aulas de literatura a
estudantes inseridos na UNAPI - Universidade Aberta a Pessoas Idosas da UFPel. Foi ofertada pela tutora
PET Educação, Drª Cristina Maria Rosa, na Licenciatura em Pedagogia com a assessoria de estudantes
petianos que atuarão como monitores. Justifica-se pela importância da temática e pela facilidade de inserir
pessoas em espaços públicos. Ocorrido desde 2018 com grande retorno, o foco, em 2020, foi o conto
brasileiro. Assim, livros novos lançados ou autores que se destacam ou mesmo polêmicas que tangenciam
a literatura no Brasil. Entre os objetivos, a formação mais plural dos estudantes, sobre o tema da terceira
idade, o contato com contistas brasileiros e a habilidade para tratar do tema de modo remoto. A
metodologia pensada para a proposição e o desenvolvimento da atividade foi a divulgação da atividade na
mídia da UFPel, a recepção dos interessados e as aulas, propriamente ditas. Ação desenvolvida pelo PET
Educação considerada de extrema valia para os estudantes da Pedagogia que integram o grupo e, neste
momento em especial, foi percebida como formação docente para públicos diferenciados como os idosos.
O aprendizado investiu-se de relevância por demandar o conhecimento e uso, intenso e qualificado de
meios (ferramentas e modos) de intervir na realidade de quem está em casa, isolado ou em grupo. De
forma on-line, a intervenção prescinde de receptividade, aceitação e a capacidade de conexão de cada um
dos agentes envolvidos. Um dos programas criados em tempos de afastamento social por efeitos da
COVID-19 foi a criação de um Grupo de Literatura para todos os idosos que já frequentaram uma ou
mais salas de aula de Literatura na UNAPI, a Universidade Aberta a Pessoas Idosas da UFPel. Tendo
iniciado o trabalho com esse grupo em março de 2018, hoje já contabilizamos quatros semestres
desenvolvidos com um público fiel e leitor. Assim, não foi difícil reuni-los e agregá-los em torno da ideia
de enviar dicas literárias durante o tempo que aguardamos a reabertura da sala de aula, quando nos
encontraremos, de novo, para ler juntos e dialogar. Descobrimos, juntos, que amamos Literatura.
Especialmente, contos brasileiros, gênero predileto da turma. Atitudes como a composição de um grupo
na rede socialWhats App, o envio de mensagens literárias, áudios, tarefas, desafios, o convite para a
escrita de um livro de receitas culinárias, o apoio à edição de um livro de poemas de um dos alunos, a
criação do Programa Diário do Cuidado, especialmente pensado para amenizar sintomas de abandono e
depressão entre os idosos, como apoio da Terapia Ocupacional e a Coordenação da UNAPI, foram
desencadeadas.

PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO: Infâncias. O projeto Infâncias, já desenvolvido
em 2019 e do qual resultou um livro digital lançado em17/12/2019, na Biblioteca Pública Pelotense, reúne
três características do trabalho na Universidade: a pesquisa, o ensino e a extensão. Tem como foco a
pesquisa de textos literários a fim de compor obras literárias cujo tema são as infâncias no século XXI. A
construção das obras ocorrerá durante os meses de fevereiro a dezembro, com previsão de lançamento em
17/12/2020, digitalmente. Para tal, algumas atitudes serão necessárias como a elaboração de narrativas a
partir de relatos, além da reunião de um grupo para executar os projetos gráficos e editoriais. Justifica-se
pela premência de materiais para a infância mais atual, ancorada em novas tecnologias e configurações
como pertencimento, diversidade e pluralidade. Entre os objetivos encontram-se reunir um grupo de
estudantes para pesquisar e aprender a elaborar uma obra literária, compor contos formando um mosaico
de olhares sobre a infância, ler esses contos para crianças na escola, convidar as crianças a ilustrá-los,
criando uma obra de muitos autores, compor o livro digitalmente e promover a cultura do escrito digital. O
projeto Infâncias se tornou um e-book. Foi desenvolvido em 2020 e, em 2021, foi lançado em plataforma
online, com compartilhamento gratuito.

EXTENSÃO: Restauro de Bibliotecas Escolares. Intervenção educativa que agrega
noções de valor, usos e preservação de um espaço urbano importante, a biblioteca escolar,
intencionávamos, com o projeto, propor mudanças na forma e nos hábitos escolares de conhecimento e
convívio com acervos, a leitura e a Literatura na escola. A Biblioteca é o espaço mais importante na
escola, especialmente por ser o único partilhado por todos e e representa nossa cultura, sendo fundamental
para seu pleno uso, a setorização, iluminação, ambientação e aclimatação. O projeto visa capacitar
estudantes para conhecer, descrever, propor mudanças e intervir de modo que a biblioteca escolar tenha
uso mais intenso e qualificado pois ela agrega crianças que estão aprendendo a ler, adolescentes que
precisam pesquisar e professores que buscam o espaço para preparar suas aulas. Diante da inexistência de
espaços adequados em bibliotecas escolares e tendo sido desafiados a participar de um projeto de restauro
e instalação em 2016, 2017 e 2019, objetivamos generalizar os procedimentos, restaurando uma biblioteca
escolar por ano. Os demais objetivos são a disponibilização de um ambiente autogestionado, o restauro da
rede elétrica, piso, paredes e mobiliário, a setorização dos espaços como recepção, pesquisa, auditório,
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leitura silenciosa e leitura deleite e a ambientação do local. Apoiados em pesquisas sobre a leitura, o livro
e a literatura realizadas por pesquisadores como Meireles (1951), Abramovich (1997), Campelo (2002),
Zilberman (2003) e Souza e Feba (2011), consideramos que o conhecimento de diferenciados gêneros é
fundamental na formação de qualquer criança, especialmente quando observamos que parte das famílias
não dispõe de repertório, acervos ou hábitos que antecipem ou substituam as práticas escolares de acesso e
uso do livro. Além disso, nos cercamos de um estudo sobre os documentos legais (leis, decretos,
deliberações, publicações) que normatizam a fundação, existência, manutenção e preservação de
bibliotecas escolares no Brasil. O intuito dessas duas atitudes, conceituar e regrar, é criar um escopo de
argumentos para propor um projeto e defendê-lo socialmente. A metodologia a ser empregada parte de
uma abordagem multidisciplinar gerida pela integração entre o olhar da Educação (promover a leitura), o
da Arquitetura como meio ao projetar e intervir em um espaço e o da Antropologia como questão de
pesquisa. Assim, pretendemos responder para quê e para quem a universidade realiza extensão. Estudar,
observar, propor e empreender o restauro foi mais um desafio. Com relação ao projeto, a ideia foi garantir
a biblioteca tradicional (local onde a escola armazena livros) e acrescentar setores inexistentes, mais
compatíveis com a ideia de gostar de estar/gostar de ler. Resultados: Projeto destinado a oferecer às
escolas da rede pública um restauro e ambientação nos espaços destinados a bibliotecas ou salas de leitura,
devido à pandemia, não houve a possibilidade de atuarmos. As duas escolas nas quais desenvolveríamos
nosso projeto de extensão foram fechadas em março e não retornaram à rotina em 2020. Foi, possível, no
entanto, estudar e compreender o impacto de trabalhos anteriores, de mesmo cunho. Assim, o PET
Educação inscreveu, na 6ªSIIEPE/UFPel, dois trabalhos que tem como tema bibliotecas e ambientação de
espaço escolar.

ENSINO E EXTENSÃO: Espetáculo Literário JSLN. A leitura teatralizada de um conto
de JSLN ocorre durante a Feira do Livro dedes 2017. A cada ano, o GELL - grupo de estudos em Leitura
Literária - seleciona um texto de João Simões Lopes Neto para ser estudado pelos petianos e apresentado
ao público da cidade. As apresentações ocorrem aos sábados, às 18 horas, no Museu do Doce, durante os
dias de realização da Feira do Livro de Pelotas. O intuito é dar a conhecer aos estudantes bolsistas dos
textos do maior autor Pelotense. Ao selecionar o texto, ensaiar sua leitura oral durante o ano todo, investir
em pesquisa de figurino, realizar ensaios públicos e, por fim, realizar o espetáculo de leitura, o grupo
adquire traquejo e desenvoltura com a leitura pública. Escolhido entre os demais textos inseridos na obra
João Simões Lopes Neto, a atividade consta de seleção de um texto; ensaios durante o ano todo: pesquisa
de figurino; ensaios públicos e realização do espetáculo. Em função da impossibilidade de encontros
presenciais em 2020, os ensaios do espetáculo preparado para 2020 que ocorriam no Museu do Doce, não
aconteceram. Houve escolha do texto a ser apresentado, estudos concernentes ao tema e vocabulário e
alguns encontros virtuais do grupo.

ENSINO e EXTENSÃO: Curso de Aperfeiçoamento. A atividade consta de um curso de
aperfeiçoamento que foi ofertado em 2020 tendo como foco a Leitura literária na Escola e, como público,
as Bibliotecárias da Rede Pública Municipal de Pelotas. Intitulado Curso de Aperfeiçoamento Somos
loucos por livros (2018) e Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Professores Leitores (2019), foi
organizado para as Bibliotecárias da Rede Pública Municipal da Rede Pública Municipal e avaliado como
importante. Foi coordenado pela Tutora e pela Bibliotecária Simone Echebeste e terá como monitores
estudantes bolsistas PET Educação. O programa e a realização irão contar ainda com a colaboração da
Pedagoga Estela Maria da Rocha Sampaio. O objetivo maior é a formação, continuada e focada na leitura
literária, através de palestras e outras atividades. A metodologia foi desenvolvida através de Palestras e
outras atividades. Com o advento da pandemia, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do
Município de Pelotas decidiu ofertar eventuais conversas e diálogos.

PESQUISA: A robótica enquanto ferramenta interdisciplinar de ensino. Como iniciativa de
Alisson Batista, a intenção é ampliar resultados recentes da pesquisa exploratória que indicou o caráter
Interdisciplinar da Literatura Infantil no contexto da Revolução Científica. De acordo com HARARI
(2018), até meados do século XVII, no geral, as pessoas trabalhavam apenas para preservar os
conhecimentos já adquiridos, a fim de manter a ordem social estabelecida. O que parece ter mudado nos
últimos séculos é a perspectiva sobre as possibilidades de se conhecer a realidade através de nossas
próprias capacidades humanas, ainda que se acredite que estas sejam provenientes de alguma inteligência
superior. Através dos métodos científicos modernos e das tecnologias provenientes destes, fomos capazes
de transformar nossas culturas humanas em diversos aspectos. Epistemologicamente, estas mudanças, no
geral, se dão através da divisão das áreas do conhecimento, promovendo a lógica da fragmentação das
análises. Chamamos estas divisões de disciplinas. De acordo com BICALHO (2011), a interação entre as
disciplinas pode ser dividida em níveis crescentes com relação à intensidade de interatividade. De acordo
com FAZENDA (2012), diversas são as possibilidades de elementos coordenadores Interdisciplinares.
Recentemente, a Robótica e a Astronomia, por exemplo, são áreas que têm sido bastante exploradas neste
sentido. A Música, o Teatro e a Jardinagem são exemplos mais clássicos, que estão mais presentes em
algumas de nossas escolas há mais tempo, quando comparadas com as anteriores. Dentre tantas
possibilidades, escolhi, para essa investigação, o campo da Literatura Infantil como elemento coordenador
interdisciplinar. De cunho qualitativo, inicialmente o estudante realizou uma pesquisa bibliográfica sobre
os conceitos envolvidos: ciência, revolução científica, interdisciplinaridade, literatura, infância e leitura na
escola. Além da revisão teórica, como procedimentos metodológicos de pesquisa adotou: a) Entrevistas
com dois pedagogos recém formados sobre o uso da literatura infantil como ferramenta interdisciplinar de
ensino, que foram gravadas, transcritas e analisadas pelo próprio pesquisador. A atividade proposta -
conhecer se a literatura poderia ser um elemento desencadeador de relações mais plurais na escola - foi
redimensionada, em função da pandemia, para a realização de uma enquete com profissionais que
desenvolveram seu trabalho de modo remoto e em plataformas virtuais. Para tal, três professores foram
entrevistados e um grupo maior (aproximadamente 60 professores) foi convidado a responder sobre suas
novas rotinas de trabalho. O que mais o PET realizou sobre o mesmo tema? Alisson Batista, responsável
pela proposição de pesquisa em 2019/2020, destinou parte de seu tempo como bolsista para capacitar-se
no uso de ferramentas tecnológicas que tornaram possível a existência de dois programas de áudio,
disponíveis on-line: o Programa Primeiras Páginas (https://soundcloud.com/primeiraspaginas/primeiras-
paginas-o-que-e-isso) e o Minutos Literários (https://soundcloud.com/minutosliterarios/minutos-literarios-
o-que-e-isso). Para revelar seus resultados, o estudante analisou o impacto da proposição ao inscrever e
submeter um trabalho na semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPel, a 6ª
SIIEPE/UFPel.

 

 3.10. Grupo PET Computação

3.10.1. Tutor: Leomar Soares da Rosa Júnior. Processo seletivo: EDITAL
PRE/CEC/NUPROP Nº 04/2019 – SEI nº 23110.014554/2019-61.

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 10 (dez) 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. A seleção de 2 (dois)
novos bolsistas ocorrerá em breve, de modo a completar o número de 12 (doze) bolsistas totais do grupo.
Vale salientar que já passaram pelo programa mais de 50 (cinquenta) diferentes acadêmicos ao longo da
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história do grupo, entre bolsistas e voluntários, responsáveis pela realização de diversas ações de ensino,
pesquisa e extensão.

No ano de 2020 as atividades de pesquisa desenvolvidas pelo grupo resultaram em 5
(cinco) diferentes publicações, sendo 4 (quatro) em periódicos da área de computação e 1 (uma) em anais
de eventos científicos. Ainda, os petianos do grupo tiveram a oportunidade de participar de eventos
científicos e acadêmicos de maneira remota ao longo do ano.

As atividades de ensino, tais como cursos e minicursos, foram organizadas e oferecidas
para a comunidade acadêmica da UFPel, bem como para alunos de outras instituições públicas de ensino
da região. Todas estas atividades visam colaborar com a formação de alunos capacitados e motivados para
atuarem em suas respectivas áreas de formação, além de ser uma importante ação que visa combater a
evasão e a retenção nos cursos de graduação.

Já as atividades de extensão promoveram a realização de eventos, palestras e interação com
a comunidade pelotense. Todas as atividades de extensão desenvolvidas possuem o intuito de fomentar a
integração acadêmica, a socialização do conhecimento entre os acadêmicos e a comunidade externa, e a
diminuição da desigualdade social.

 

3.11. Grupo PET Educação Física

3.11.1. Tutora: Profa. Dra. Mariângela da Rosa Afonso, selecionada via edital
PRE/CEC/NUPROP nº 006/2017, por banca examinadora instituída pela Portaria UFPel nº 2021/2017 e
retificada pela Portaria UFPel nº 2150/2017. Reconduzida pela Ata de Consulta Remota CLAAPET nº
03/2020.

3.11.2. Breve histórico das atividades do grupo: O Grupo vinculado à ESEF/UFPel da
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 as propostas para participar deste
Programa. Atualmente este grupo tem como tutora a Prof. Drª Mariângela da Rosa Afonso. Hoje este
grupo conta com a participação de 12 petianos bolsistas e 6 estudantes (não bolsistas), todos selecionados
por meio de Edital de Seleção específico, aberto a todos acadêmicos dos cursos de Licenciatura e
Bacharelado em Educação Física.

Fazendo um resgate histórico encontramos que o PET/ESEF foi um dos primeiro 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. Até o presente momento passaram pelo grupo 6 tutores, e aproximadamente 160
bolsistas.

O PET/ESEF diante da pandemia do Coronavírus: O ano de 2020  começou em alerta para
o Brasil com a tentativa de frear a dissipação da COVID-19 em território nacional, já em março o Brasil
começou a contar os infectados pela doença e rapidamente os números foram subindo, assim, no mesmo
mês, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) notificou o primeiro caso de Coronavírus no Rio Grande do
Sul e, com isso, os municípios começaram a seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde
(OMS) acerca do distanciamento social na tentativa de diminuir a circulação do vírus

Baseada nas discussões do comitê COVID/UFPel, em reunião no dia 13 de março, a
UFPel decidiu suspender as atividades administrativas presenciais (Portaria Nº 584 de 13 de março de
2020) e, posteriormente no mesmo dia, foram suspensas as atividades acadêmicas bem como o calendário
acadêmico (Portaria Nº 585 de 13 de março de 2020) por um período mínimo de três semanas, fazendo
assim com que docentes e discentes se vissem em uma situação diferente e difícil de lidar.

No dia 22 de maio o Conselho Coordenador do Ensino, Pesquisa e da Extensão
(COCEPE) aprovou um Calendário Acadêmico Alternativo com atividades remotas por 12 semanas
tendo seu início no dia 22 de junho, sendo válido para os cursos de Graduação e Pós-graduação.

Nesse sentido, o PET/ESEF buscou se adequar a necessidade do distanciamento social,
mas mesmo assim, seguir com sua rotina, se reinventando tanto nos pilares do ensino, da pesquisa e
extensão. Foram mantidas as reuniões administrativas, ocorrendo de maneira virtual nas segundas-feiras
das 8h ao 12h, com presença obrigatória, obedecendo aos critérios do grupo. Através de plataformas de
vídeo conferências, o trabalho em grupo manteve-se constante, procurando superar esse novo desafio
levando adiante as atividades, tendo como objetivo inicial reestruturar o planejamento atual para uma
realidade remota, alterando assim alguns eventos. Nesse sentido, foram sendo estabelecidos caminhos
alternativos para realizar essa programação, tanto para os eventos internos do grupo PET/ESEF como
também para os externos que visam atingir a comunidade em geral e também o corpo discente da UFPel.

A fim de explicitar as atividades do grupo, optamos por dividi-las entre internas e externas,
e neste sentido foi elaborado o texto explicitando os eventos e ações realizadas.

Atividades internas desenvolvidas pelo grupo PET/ESEF no ano de 2020: As atividades
internas do PET/ESEF iniciaram ainda em março de 2020, com a fase de coleta de dados da pesquisa
intitulada “Contextos e Memórias do PET/ESEF/UFPEL”, na qual buscamos resgatar as memórias do
programa dentro da ESEF. Por se tratar de um momento de isolamento social, a coleta de dados foi
realizada pelos petianos de forma remota, utilizando as pastas documentais do grupo PET/ESEF desde
1991. Todo o grupo fez a análise dos documentos orientados pela tutora para serem transformados
futuramente em textos de pesquisa. Esta pesquisa será melhor explicada no decorrer do texto.

O Grupo buscou realizar outros tipos de atividades, tendo como objetivo a troca de
experiências, organizando a atividade do “Encontro de Egressos”.  Para esta edição, o grupo fez contato
com dois ex-petianos que aceitaram esse convite e ambos exercem suas profissões em universidades fora
do país, podendo assim nesse momento remoto, compartilhar como o PET/ESEF influenciou nas suas
vidas e como puderam levar consigo os aprendizados advindos do programa. O egresso convidado atua
como pesquisador doutorando Grégore Mielke, na School of Human Movement and Nutrition Sciences -
The University of Queensland (Austrália) e, a egressa convidada, Camila Ribeiro atua como professora
no Departamento de Práticas Corporais do Instituto Superior de Educação Física da Universidad de la
República (ISEF-UdelaR), no centro Universitário de la Región Noroeste em Rivera (Uruguai). Este
processo de conhecer duas realidades diferentes foi extremamente enriquecedor pois assim foi possível
visualizar diferentes possibilidades de formação e atuação profissional.

Outro momento importante, foi a realização do evento, “Experiência de Intercâmbio” que
buscou a troca de experiências entre petianos e alunos que já realizaram intercâmbio durante a sua
graduação, oportunizando que essa vivência fosse uma ferramenta de aprendizado assim através de uma
reunião online, a ex-petiana Lara Vinholes, falou sobre seus aprendizados durante o intercâmbio realizado
em uma Escola da Dinamarca, fomentando questionamentos por todo o grupo.

Para agregar na formação do grupo, foi organizado um encontro de forma remota com o
grupo PET/Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Assim foi feito o
contato com o grupo por parte da tutora e uma data para essa reunião foi escolhida. Nesta atividade,
ambos grupos expuseram quais ações estavam sendo realizadas nesse momento pandêmico e em uma
conversa descontraída, todos contaram um pouco do que está sendo feito e desenvolvido. A partir dessa
conversa sobre as incertezas desse momento e sobre as pesquisas que estavam sendo realizadas, o grupo
PET/Educação Física da UFRGS convidou-nos para participar de uma pesquisa em conjunto, que busca
avaliar as variáveis associadas à saúde, acesso à tecnologia e ensino remoto dos acadêmicos de Educação
Física da UFRGS e da UFPel na pandemia de COVID-19.

Após o encontro, foi criado um grupo no WhatsApp para manter esse vínculo criado a
partir do intercâmbio online nesses encontros, pudemos perceber a riqueza das trocas, fomentando até
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mesmo uma pesquisa acadêmica a partir dessa iniciativa onde foi possível estreitar laços de grupos de
pesquisa e ensino.  Destacamos que este encontro realizado de forma remota foi intenso gerando uma
parceria para o desenvolvimento de uma pesquisa que está sendo desenvolvida conjuntamente agregando
conhecimento entre as duas universidades. Desse evento resultou em uma pesquisa em parceria
denominada: “Acadêmicos de Educação Física da UFRGS e da UFPel na Pandemia de COVID-19:
estudo sobre variáveis associadas à saúde, acesso à tecnologia e ensino remoto” que está em
desenvolvimento. A pesquisa, acima citada, foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFRGS.

Logo em seguida, foi realizado um workshop intitulado “Gestão de conflitos:
Comunicação não violenta para universitários” sugerido por uma integrante no grupo e aceito pelos
demais. Apresentado por Bianca Krauze Vasconcelos, formada em Estudos Literários pela Universidade
estadual de Campinas, que reside atualmente no Rio de Janeiro, o workshop teve o intuito de aprimorar
distintas maneiras de comunicação oral, a fim de aproximar o grupo e torná-lo mais compacto. Por
haverem opiniões diversificadas, os conflitos tendem a ser inevitáveis e esse momento foi de muita
utilidade para melhorar essas questões.

Nos aproximando do que seria o fim do primeiro semestre letivo, o grupo decidiu fazer
uma pausa de duas semanas nas atividades, mas antes disso, realizou uma “Oficina Interna de Currículo
Lattes” liderada pela tutora do grupo e pelo professor Ms. José Antônio Bicca Ribeiro. Esse momento
buscou uma troca de experiências entre petianos, visualizando o que todos têm feito durante suas
trajetórias acadêmicas, antes e durante suas experiências dentro do PET.

Alguns dias antes do fim desse primeiro ciclo de atividades, aconteceu virtualmente o
“Seminário Interno de Avaliação”, que ocorre sempre a cada fim de semestre de forma presencial na
ESEF. Em horário de reunião comum, o seminário serve como uma avaliação para o grupo, em que todos
podem expor seus contentamentos e insatisfações para consigo e com os colegas de trabalho, avaliando
em quais aspectos podem haver melhorias, reconhecer suas habilidades e competências diante do grupo
PET.

Quando o grupo retornou às atividades na primeira semana do mês de agosto, já estava
organizado de forma online pela comissão executiva geral dos PET da UFPel o primeiro “InterPET”.
Esse evento normalmente ocorre uma vez ao mês organizado por diferentes grupos PET da Universidade,
porém, neste ano de muitas mudanças, a organização do mesmo foi concluída em meados de julho, sendo
realizado no dia oito de agosto, através de uma transmissão ao vivo pela plataforma Twitch.

Nesta edição, cada grupo teve dois representantes para apresentar em cinco minutos as
atividades realizadas pelo grupo até o presente momento em uma apresentação de slides. Além disso,
algumas pautas foram discutidas e para iniciar o evento, o então Reitor da UFPel, Prof. Dr. Pedro Hallal
fez uma breve fala sobre o atual momento que estamos vivendo e como a Universidade reagiu de forma
positiva com pesquisas e ações de extensão agregando tanto à comunidade interna da instituição como a
externa.

PET/ESEF procura atividades que acrescentem na formação acadêmica dos integrantes do
grupo através de suas atividades internas, mas está em sua história a forte presença de atividades para a
comunidade, tendo como marcante característica um grande vínculo com atividades extensionistas que
visam proporcionar às pessoas de fora da comunidade acadêmica o conhecimento sobre o que é feito
dentro da Universidade.

Atividades Externas voltadas aos acadêmicos e comunidade: Nessa proposta são
elaboradas as atividades externas do grupo, que tem como objetivo alcançar os alunos de graduação da
unidade, mas principalmente, atingir a sociedade como um todo, oportunizando que o conhecimento
possa se expandir para além dos portões da Universidade.

Nossa primeira atividade voltada à comunidade foi a confecção e doação de máscaras,
denominada de “Ação Solidária”. Para pôr em prática essa ideia, os integrantes procuraram em suas redes
familiares, pessoas para as confeccionarem, e foram produzidas um total de 350 unidades, sendo que a
doação foi destinada para o Albergue Municipal de Pelotas, CRAS - Colônia Z3 e comunidades carentes
do engenho.

Para dar continuidade às atividades extensionistas neste período, as mídias sociais do grupo
foram um grande alicerce de estruturação dos elos à distância. Através das páginas de comunicação é que
foi dado início às primeiras ideias, sendo uma delas, a transformação do evento “CinePET” para o
formato digita, fazendo a indicação de um filme por semana com temáticas variadas através de postagens
na página do Instagram, Facebook e Blog do PET/ESEF.

 O evento “Conheça seu Professor” também ganhou seu formato digital, através de lives no
Instagram com os professores da ESEF. O objetivo foi aproximar alunos da graduação dos professores,
através de uma conversa informal sobre a trajetória dos mesmos, expondo como foram os caminhos até à
docência, foram três lives deste evento, sendo elas realizadas em meses distintos. A primeira a ser
realizada no formato remoto, foi com o Prof. Dr. Fabrício Boscolo no dia 13 de maio de 2020, a segunda
edição ocorreu com o Prof. Dr. Gabriel Gustavo Bergmann, no dia 02 de Julho de 2020, e na sequência
foi Prof. Dr. Gustavo Dias Ferreira, do Curso de Fisioterapia, no dia 23 de setembro de 2020. Estes
falaram sobre a sua trajetória acadêmica, e neste ano de 2020 a adesão ao evento contou com um total de
504 espectadores, 34 espectadores e 71 espectadores, respectivamente. 

No mesmo formato, onde os espectadores podem interagir com o convidado, também
surgiram os eventos “Conheça seu Projeto” e “Live do PET” que são formuladas de acordo com as ideias
do grupo em reunião. Estes, têm como objetivo, apresentar a comunidade os projetos existentes na
ESEF/UFPel de maneira descontraída através de uma conversa com coordenadores e participantes dos
grupos.

A “Live do Pet” surgiu com o intuito de trazer uma troca de experiências ao vivo com
diferentes professores e profissionais da área da Educação Física. A 1ª Edição do “Conheça seu projeto”
ocorreu na quarta-feira (03 de junho de 2020), através de uma live, na plataforma Instagram, em que os
Petianos atuaram como mediadores para a Prof. Dra. Rose Meri Santos da Silva, a qual apresentou seu
projeto “Passada para o futuro”, ela informou como que um acadêmico poderia integrar a equipe, quando
eram as reuniões e como o projeto se desenvolvia dentro do Campus, além disso, contou com a
participação do público que faziam perguntas pertinentes ao tema. Este evento contou com 138
espectadores. A 2ª Edição do “Conheça seu projeto” ocorreu na quarta-feira (24 de junho de 2020),
através de uma live, na plataforma Instagram onde o PET atuou como mediador para a Profa. Dra. Priscila
Lopes Cardozo, a qual apresentou seu projeto “LACOM”, assim ela trouxe o foco do projeto, como que
um acadêmico poderia integrar a equipe, quando eram as reuniões e como a proposta se desenvolvia
dentro do Campus, além disso, contou com a participação do público que faziam perguntas pertinentes ao
tema. A 3ª Edição do “Conheça seu projeto” ocorreu na quarta-feira (5 de agosto de 2020), através de
uma live, na plataforma Instagram onde o PET atuou como mediador para o Prof.  Dr. Eduardo Merino, o
qual apresentou seu projeto “Judô para a comunidade”, assim ele trouxe a ideia do projeto, como que um
acadêmico poderia integrar a equipe, quando eram as reuniões e como a proposta se desenvolvia dentro
do Campus, além disso, contou com a participação do público que faziam perguntas pertinentes ao tema.

Com o propósito de também incentivar a prática de exercícios para a comunidade e após
alguns debates em reuniões algumas propostas de conteúdos digitais foram criadas e postas em prática: o
“PETreino”, que teve como objetivo incentivar as pessoas que acompanham o grupo a manter-se ativos
durante o isolamento; e o “PETZen”, um aliado ao evento anterior que tinha sua postagem uma vez na
semana objetivando proporcionar um momento de relaxamento, alongamento e meditação.

Os petianos vinculados ao curso de Bacharelado em Educação Física montam os treinos
semanais do “PETreino”, disponibilizando-os três vezes semanais para serem realizados em casa,
juntamente com um espaço para sanar dúvidas daqueles que tiverem maiores interesses. O “PETZen”,
uma atividade voltada para exercícios de alongamento, yoga, respiração e meditação, tem o intuito de
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ajudar a diminuir os níveis de estresse e ansiedade de quem está nos acompanhando nas redes sociais
nesse período que vem causando muito esgotamento mental.

Tendo um bom retorno do público que acompanha as redes sociais do grupo, foram
surgindo mais ideias de conteúdos digitais para as plataformas durante o ano, com o intuito de gerar mais
engajamento através de publicações acerca de temas sobre o próprio PET/ESEF. Dessa forma, incluindo
os quadros semanais postados na página, também foram adicionados ao cronograma o “Você Sabia?” e o
“Perfil do petiano”, que respectivamente objetivam levar curiosidades sobre o grupo e apresentar cada
integrante semanalmente, com artes e textos semanais organizados pelos petianos.

Dando continuidade ao planejamento anual, o grupo PET/ESEF foi convidado pelo
colegiado de curso da ESEF para ajudar na formulação das novas atividades do calendário remoto, a fim
de auxiliar no processo de adesão dos alunos de graduação para o mesmo e nesse contexto, o grupo
também organizou a tradicional “Palestra dos Bixos”, que assim como na sua forma presencial, é um
evento que propicia a interação dos petianos com os calouros na unidade. Durante este período de
distanciamento social, a palestra foi realizada de forma virtual para todos os ingressantes, de uma única
vez, respondendo assim as dúvidas que apareceram por parte dos alunos. Aliado a isso, o grupo também
decidiu realizar “Salas Abertas” em uma plataforma de reuniões com o intuito de manter o vínculo com os
discentes e chamar os mesmos para discussões e conversas sobre diversos temas relacionados aos cursos
de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física.

O evento intitulado “Sala Aberta: Bate papo com o Crossfit Pelotas”, apresentado pelo
Coach e proprietário Prof. Tiago Tadeu, realizado pelo grupo PET, teve o intuito de explicar e falar mais
sobre a metodologia Crossfit de uma forma bem ampla, como ela é utilizada, quem pode usufruir/praticar,
entre outras dúvidas frequentes. O evento serviu para explicar e falar de uma forma bem ampla sobre a
funcionalidade da metodologia Crossfit. O mesmo consiste em uma conversa interativa durante todo o
tempo, onde os ouvintes puderam “interromper” para fazer comentários ou tirarem dúvidas a qualquer
momento. A programação foi toda on-line e se tratava de um evento aberto, onde havia tanto alunos,
quanto pessoas de fora do curso. Devido ao atual cenário, o grupo tem realizado de forma inovadora suas
atividades através de plataformas virtuais. Esse modelo proporcionou um maior alcance de pessoas e
ampliou o contato com pessoas distantes.

Um dos últimos eventos que ocorrem no ano do grupo PET/ESEF é o conhecido “Ciência
e Cultura”, o qual possui mais de uma década de existência e um dos maiores eventos realizados, com
maior adesão da própria Instituição de Ensino visto que dispõe de minicursos e rodas de conversa acerca
de temas pertinentes para os cursos do campus. Neste ano (2020) o evento foi diferente de todas as
edições anteriores, devido ao distanciamento social referente a pandemia da COVID-19, o evento
aconteceu de forma remota, via internet, na plataforma Zoom Cloud Meetings®, através do Sympla®.

Aconteceu em três dias, sendo eles o dia 21, 22 e 23 de outubro de 2020, tendo três turnos
de atuação em cada, sendo eles: turno da manhã - das 9 às 11 horas; turno da tarde - das 15 às 17 horas; o
turno da noite - das 19 às 21 horas. Este evento é muito tradicional no PET, com diversas edições e por
isso, neste ano o grupo não hesitou em realizá-lo mesmo de forma remota, visto que proporciona a todos
momentos de muito conhecimento e neste ano em específico, com certeza seria muito significativo sua
realização para uma maior aproximação daqueles que estamos distantes. O evento contou com cerca de 90
pessoas em cada palestra e um total de 300 pessoas inscritas aproximadamente, números bastante
relevantes para todos que fizeram parte da organização. Junto ao “Ciência e Cultura”, é organizado o
Fórum da Pós-Graduação, uma parceria com o Programa de Pós-Graduação, revelando uma ótima
parceria e aprendizado. 

Além dos nossos eventos citados, o grupo PET também se organizou para enviar trabalhos
para a SIIEPE (Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão) 2020, escrevendo resumos e
gravando os vídeos como solicitava o modelo do evento deste ano totalmente remoto. Assim, alguns
petianos dividiram-se em duplas para formular os trabalhos sobre diferentes temas, sendo enviados para a
comissão avaliadora da SIIEPE. Nessa perspectiva de exercitar a escrita e a pesquisa, o grupo também
realizou em conjunto com o PET Educação Física da UFRGS uma pesquisa intitulada “Acadêmicos da
Educação Física da UFRGS e da UFPEL na pandemia de COVID-19: um estudo sobre variáveis
associadas à saúde, acesso à tecnologia e ensino remoto”. Assim, trabalhou-se em conjunto com o
colegiado do curso para que a pesquisa atingisse o maior número de discentes da ESEF/UFPEL, e o
colegiado mais uma vez aceitou nossa proposta de parceria e enviou para os discentes o link do
questionário por e-mail, abrangendo um maior número de respondentes para a pesquisa.

Atividades de extensão e participação nos laboratórios: Ficou acordado entre todos os
membros do PET que todos os petianos deveriam, na medida do possível, participar de atividades de
extensão além das atividades descritas no planejamento do grupo a seguir irá relatar onde cada petiano
tem um vínculo. Passamos e exemplificar a inserção dos bolsistas.

A Petiana Deborah Kazimoto Alves. Participou do “GAMEPAD: exergames para inclusão
e motivação no esporte e lazer de pessoas com deficiência” onde são desenvolvidas atividades físicas para
jovens e adultos com deficiência, vinculados ao projeto, através de chamadas de vídeos conferência, visto
que nem todos os alunos possuem equipamento de exergames, sob a orientação do professor Cesar
Augusto Otero Vaghetti. Houve também a inserção no projeto “Descobrindo Ciência na Escola
Divulgação científica nas redes sociais”, através de conteúdos produzidos por colaboradores do projeto,
vinculados ao curso de Medicina, Medicina Veterinária, Matemática e Ciências Biológicas, sob a
orientação da professora Giovana Duzzo Gamaro, gerando as seguintes produções: Capítulo de Livro:
Redes sociais digitais estimulando a aprendizagem no contexto da pandemia do sars-cov-2; Resumo
Expandido: Relevância de conteúdos compartilhados nas mídias sociais para divulgação de conhecimento
científico com ênfase na Pandemia do SARS-CoV-2.

O bolsista Luca Schuler Cavalli “Nati - Núcleo de Atividades para Terceira Idade off na
pandemia”, porém atividades semanais na Esef e produção científica sob a orientação da professora
Adriana Schuler Cavalli, realizando as seguintes produções: “Barreiras para a atividades física em
mulheres idosas do sul do Brasil” e “Mat pilates para idosos e a cultura do movimento”.

Os petianos, Mateus De Paula Borges, Felipe Garcia Mallue, Larissa Frank Hartwig,
Vitória Camargo Silveira e Tales Conceição Dias participam do projeto “Jogando Para Aprender off na
pandemia”, porém atividades semanais de reuniões e leitura de artigo sob a orientação do professor Dr.
Eraldo Santos Pinheiro.

A petiana Larissa Frank Hartwig participou como atleta do time de futsal Paulista UFPel,
porém, devido a pandemia, os treinos em quadra foram substituídos por treinamentos online. A petiana,
Angelinnie Rocha, manteve as atividades da Associação Atlética Acadêmica Associação Atlética
Acadêmica

 Diego Braga de Castro participa da Cooperação Internacional Brasil e Alemanha:
Movimentos de Integração, Universidade Federal da Paraíba - UFPB Reuniões semanais em inglês e
encontros de English Club aberto ao público promovido pelo projeto para aprimoramento da fluência da
língua estrangeira sob a orientação do professor Dr. Mateus David Finco. Como também está vinculado a
Associação Malgi de Esportes, Projeto de Extensão do IFSUL - Campus Visconde da Graça. Reuniões e
Atividades semanais com trabalho de formação, desenvolvimento e alto rendimento em futsal feminino a
partir dos 3 anos de idade. Devido a pandemia do Covid-19 as atividades continuaram de forma remota
com treinos e atividades. Em outubro, estiveram sob a orientação do professor Maurício Lobo Giusti
Palestra sobre Futsal - Associação MALGI de Esportes na Conferência Brasileira de Treinadores. Já o
petiano Mauricio Machado participou do “Projeto Passada pro Futuro” com reuniões de estudo sob a
orientação da prof. Drª.  Rose Silva.

Atividades de pesquisa e participações em laboratórios de pesquisa, ensino e extensão:
Conforme citado anteriormente, na pesquisa sobre os 30 anos do PET/ESEF foi realizado um
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levantamento documental a partir dos documentos impressos e midiáticos do grupo, com o qual foi
elaborado e-book enviado para publicação no ano de 2021. Através da atividade de intercâmbio com o
PET UFRGS foi possível fazer uma parceria de pesquisa “ Acadêmicos de Educação Física da UFRGS e
da UFPel na pandemia de COVID-2019: estudo sobre variáveis associadas à saúde, acesso à tecnologia e
ensino remoto”.

 Outro momento importante foi a escrita de um capítulo de livro para o Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas, o qual foi publicado no dia 31 de dezembro de
2020. Foi publicado o artigo: “O PET Educação Física e suas interfaces com a comunidade em tempos de
pandemia”. 

O grupo também escreveu e apresentou seis trabalhos para a 6ª Semana Integrada de
Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Pelotas.

Além destas pesquisas, os petianos também são incentivados a participar de outros grupos,
para melhor experiência acadêmica, sendo estes grupos: o petiano Diego Braga de Castro, realizou uma
Palestra sobre Futsal - Associação Malgi de Esportes na Conferência Brasileira de Treinadores Mauricio
Logo Giusti Julho á Julho de 2020.

 A petiana, Deborah Kazimoto Alves participou do Laboratório de Exergames onde realiza
Seminários quinzenais e elaboração de artigos científicos sob orientação do prof. Dr. Cesar Augusto
Otero Vaghetti; participou do Laboratório de Comportamento Motor neste realizando seminários
quinzenais e elaboração trabalhos científicos sob orientação da professora Priscila Lopes Cardozo; o
petiano, Luca Schuler Cavalli, participou do Labneuro - Laboratório de Avaliação Neuromuscular e neste
realiza reuniões semanais entre outras atividades sob orientação da prof. Drª Cristine Lima Alberton e
prof. Drª Stephanie Santana Pinto; o Petiano, Mateus De Paula Borges, participou, respectivamente, dos
seguintes grupos de pesquisa: Grupo de Pesquisa em Educação Física e Educação (GPEFE), Projeto
Jogando para Aprender; Voluntário Residência Pedagógica. Neste o aluno realiza reuniões semanais entre
outras atividades sob orientação da prof. Drª Mariângela da Rosa Afonso; Prof. Drº Eraldo Pinheiro;
Andrize Costa.

 Já o bolsistas, Erick Nunes Fernandes e Marcos Jordânio Pereira Feitosa Lima
participaram do Laboratório de Comportamento Motor, e neste realizam seminários quinzenais e
elaboração de artigos científicos sob orientação do prof. Drª Priscila Lopes Cardozo;   o bolsista Felipe
Garcia Mallue participou, respectivamente, dos seguintes grupos de pesquisa Grupo de Pesquisa e
Estudos Sociológicos em Educação Física e Esporte nesse realiza Reuniões semanais e produção de artigo
científico sob orientação do professor Dr. Marcelo Oliveira Cavalli e Drª Adriana Oliveira Cavalli;   a
petiana Clara Zillig Echenique participou, respectivamente dos seguintes grupos: Laboratório de
Exergames e Observatório de Práticas Integrativas: Educação e Saúde, e neste realiza seminários
quinzenais e elaboração de artigos científicos e projetos unificados sob orientação do prof. Drº César
Augusto Otero Vaghetti e Profª. Drª Aniê Coutinho de Oliveira; os bolsistas Larissa Frank Hartwig e
Tales Conceição Dias participaram dos seguintes grupos, respectivamente: Projeto Jogando para
Aprender; Bolsista do Pibid; Atleta do Paulista UFPel, participando de reuniões semanais, elaboração de
artigos sob orientação do prof.  Dr.  Eraldo Pinheiro e prof. Dr.  Márcio Xavier Figueiredo.

A bolsista Vitória Camargo Silveira participou, respectivamente dos seguintes projetos de
pesquisa: Projeto jogando para aprender; Bolsista do PIBID; projeto judô para comunidade neste realiza
Reuniões semanais e produção de artigo científico sob orientação do prof. Dr. Eraldo Pinheiro; Prof. Dr.
Márcio Xavier Figueiredo; Prof. Dr. Eduardo Merino; Prof. Dr. Marcelo Oliveira Cavalli e Prof. Drª.
Adriana Oliveira Cavalli; já os petianos Mauricio Machado e Fernanda Woziak Tavares participaram do
Projeto Passada pro Futuro e Laboratório de Estudos em Esporte Coletivos (LENÇOL), ajudando na
organização de artigos sob orientação da professora Rose Silva. A Bolsista Marina Souto Domingues
participou da COORTE ESEF/UFPel sob orientação do professor   Dr. Marcelo Cozzensa da Silva.  

Este ano com certeza foi desafiador e de muitas inseguranças para o grupo PET ESEF,
contudo, olhar para trás e ver todos os obstáculos vencidos é gratificante para todos os petianos. Ao
enfrentar uma adversidade em comum e ter trabalhado em prol das atividades do grupo durante todo esse
ano de 2020, este também se fortaleceu enquanto equipe para os próximos desafios que virão.

 

3.12. Grupo PET Conexões de Saberes - 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 e reconduzido pela comissão de avaliação
instituída pela Portaria UFPel nº 2442/2019, em dezembro de 2019.

3.12.2. Breve histórico das atividades do grupo: O PET Conexões de Saberes -
Diversidade e Tolerância (PET DT) 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 e alunas em
vulnerabilidade social, isto é, pessoas com baixa renda, cuja família não teve acesso a cursos superiores.
Dessa forma, o PET DT abriga bolsistas de diferentes graduações da UFPel.

            Em atendimento à solicitação requerida pelos órgãos institucionais da UFPel,
cumpre esclarecer que o PET continua com todas as atividades, conforme se irá demonstrar. Alguns
bolsistas estão na cidade de Pelotas e outros retornaram às suas cidades natais, mas a rotina do PET
continua normalmente. Todas os bolsistas estão com atividades relativas às suas dedicações de 20 horas
semanais ao PET, assim como a tutora tem atuado como requer o programa. As reuniões são feitas a partir
da plataforma Webconf da UFPel sendo que, para todos os encontros, são feitas atas, as quais estão
arquivadas.

Atividades de Pesquisa: O PET atuou em sete diferentes pesquisas: a aluna Quézia
Galarça, do curso de Ciências Sociais participou, como voluntária, de uma pesquisa epidemiológica mais
ampla, realizada pela UFPel, através da qual eram testadas pessoas de diferentes cidades do RS. Além
disso, outras seis pesquisas ocorreram: duas delas se relacionaram à pandemia do Covid-19. Uma foi
direcionada aos alunos da UFPel e obteve 444 respostas. Foi feito um artigo sobre o estudo e este já foi
publicado no periódico, História em Revista. O estudo tratou sobre as condições econômicas, sociais e
psicológicas dos alunos e alunas durante o período de isolamento social e crise sanitária.  Este trabalho foi
protagonizado pela mesma bolsista que atuou no projeto com testagens de pessoas, Quézia Galarça e pela
aluna Milena Langhanz. A outra pesquisa, realizada através do formulário google, foi destinada à
comunidade pelotense em geral e debateu as transformações do cotidiano pós pandemia. Foram tratados
temas como saúde, alimentação, lazer, estudo, acesso à internet, dentre outros, visando organizar um
banco de memórias sobre este período. Tal pesquisa em sua primeira fase obteve 1535 respostas e foi
preparado um artigo, que será submetido à uma publicação científica.

Foi realizado um estudo que pretendeu conhecer o aluno da UFPel, que precisa se dedicar
às atividades laborais, no mercado informal. A pretensão foi verificar como estes alunos viviam e no que
esta atividade impactava na sua formação educacional. Tal pesquisa foi realizada pela bolsista Milena
Langhanz e, a partir de seus resultados, já foi publicado um artigo na revista Dialogia.

É preciso ser citada uma pesquisa realizada sobre os cursos de História (Licenciatura e
Bacharelado), a partir da qual se pretendeu buscar informações sobre os egressos destes cursos. Ocorre
que a Licenciatura foi iniciada no ano de 1981 e, neste ano está completando 4 décadas. Já o Bacharelado
iniciou em 2008 e, no próximo ano, completará 15 anos. Os dois cursos foram avaliados, a partir dos
questionários, e os resultados estão sendo publicizados à comunidade interessada no assunto. Tais
pesquisas, realizadas pelo bolsista Leonardo Tavares, já foram concluídas e o trabalho sobre os egressos
do Bacharelado foi publicado como capítulo de livro; já o da Licenciatura está sendo finalizado para ser
submetido ainda nesse ano.
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Ainda, continuamos com um estudo sobre assédio moral e sexual na UFPel. Os
questionários já foram preenchidos por 554 pessoas entre alunos, professores, técnicos-administrativos e
terceirizados e agora se elaborou um novo formulário que será remetido aos participantes buscando a
construção de narrativas sobre o ocorrido. A pesquisa já foi apresentada em alguns eventos tendo sido,
inclusive, destaque da Semana Integrada da UFPel, no ano de 2020.

E, por último, realizamos um estudo sobre as cotas no Curso de Pedagogia da UFPel,
através da atuação da aluna Nicéia Mendes. O objetivo era verificar as formas de ingresso, bem como as
políticas de permanência. A pesquisa foi concluída e foi publicado um artigo na revista Expressa
Extensão.

Atividades de ensino: Durante este período de isolamento, continuamos com nossas
jornadas de formação, sobre assuntos relacionados à diversidade e tolerância. Já foram lidos e debatidos
os seguintes livros e artigos: Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak; Como educar crianças
feministas, de Chimamanda Adichie; Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro; Quarto de
Despejo, de Carolina Maria de Jesus e o artigo Feminismo, História e Poder, de Céli Pinto. E, também,
realizamos uma atividade, visando à preparação dos alunos para atividades de pesquisa: um curso de
metodologias qualitativas, que enfocou a maneira como se deve trabalhar com cada uma das metodologias
analisadas, a saber: etnografia, estudo de caso, observação participante, pesquisa ação e análise de
discurso. Ocorreram também uma oficina sobre a metodologia de História Oral e sobre o preenchimento
do currículo Lattes, ambas ministradas pela professora tutora.

Foi realizado um projeto intitulado História Pouco Contadas, que enfatizou o protagonismo
de pessoas negras na cidade de Pelotas. Dessa forma, foram construídas dez histórias, as quais foram
reproduzidas a partir de cards e vídeos, postados em nossas redes sociais.

Dentro das atividades de ensino continuamos com o ciclo de documentários, que no
momento virou a atividade PET Indica, a partir do qual são analisados e publicados sobre filmes, com
temáticas diversas.

Atividades de extensão: Embora estas sejam as atividades mais difíceis de continuarem
sendo executadas, uma vez a existência do isolamento social, estão sendo feitas adaptações para que se
possa cumprir com o planejamento: o jornal Conectando Saberes que se destina à comunidade externa
continuou sendo feito e foram postados três números em 2020: um sobre a pandemia do Covid-19, outro
sobre os projetos desenvolvidos pelo PET e ainda um sobre racismo.

O nosso Facebook foi mais divulgado e hoje já atinge a marca de 4035 seguidores. Além
disso, foi construído um perfil no Instagram, que conta com 766 seguidores, no momento. Com isso, o
PET tem feito indicações culturais diárias sobre assuntos os mais diversos, de modo que as pessoas
tenham atividades educativas durante o isolamento.

Preparamos atividades remotas para interagir, sobretudo, com um grupo com o qual
atuamos que é a Terceira Idade. Foram criados 21 jogos, em parceria com o NDH. Os jogos didáticos
trataram, especialmente, sobre História de Pelotas.

Foram realizadas atividades presenciais, no início da pandemia, intituladas “A máscara e o
coronavírus”, ocorridas em 07 de agosto de 2020. As atividades de educação em saúde desenvolvidas
pelo petiano Allef Gawlinski voltadas à população em vulnerabilidade social das cidades de Viamão e
Porto Alegre, respectivamente, onde foram distribuídos informativos que continham a motivação de
necessidade de utilização de máscaras, os locais onde devem ser utilizadas, bem como a forma correta de
manuseio e higienização, juntamente com máscaras reutilizáveis.

Tal atividade se deu pelo aumento de casos de coronavírus no Brasil, o que se fez cada vez
mais urgente que a população fosse conscientizada sobre a gravidade da pandemia, que assola o país, bem
como sobre formas de prevenção para que não sejam contaminadas pelo vírus. No início da pandemia
eram orientados pelos especialistas sobre o uso de máscaras apenas para quem apresentava sintomas de
gripe e profissionais de saúde. Posteriormente foi orientada à população de que esse uso deveria ser
realizado por toda a população, inclusive crianças acima dos três (03) anos de idade, porém muito se falou
sobre a importância da utilização, mas não se disseminou essa informação onde ela se fazia mais
necessária, em comunidades em vulnerabilidade social, pensando nisso o PET Diversidade e Tolerância,
resolveu auxiliar a Beabah! – Rede de bibliotecas comunitárias do Rio Grande do Sul, nessa disseminação
da informação, levando mais conhecimento sobre a necessidade, forma correta de utilização e
higienização de máscaras reutilizáveis durante a pandemia de COVID 19.

Foram realizadas ainda oficinas sobre alimentação saudável, a cargo da aluna de Nutrição,
Milena Langhanz, as quais contaram com inscrições através das nossas redes sociais.

Atividades coletivas: O PET-DT continua participando ativamente das atividades coletivas,
especialmente dos chamados Interpets. De outro modo, dois alunos atuam na Executiva e uma aluna do
grupo está participando, em âmbito nacional, do Mobiliza PET.

Considerações finais: O PET DT no início da pandemia fez várias adaptações ao
planejamento realizado, de modo a transformar atividades presenciais em remotas tendo em vista a
pandemia de Covid-19. Embora as dificuldades iniciais, pensamos que foi possível realizar um bom
trabalho. A prova disso é que, na Semana Integrada da UFPel, o PET DT tenha sido destaque em dois
trabalhos: um deles enfocou o Jornal Conectando Saberes e foi premiado no Congresso de Extensão e
Cultura, através da aluna Luana Durante e, o segundo, foi o trabalho premiado no Congresso de Iniciação
Científica, que versou sobre casos de assédio moral e sexual dentro da UFPel sendo desenvolvido pela
aluna Dulcinéia Esteves Santos.

O outro indicador foi o fato de o PET ter publicado três artigos científicos em revistas
científicas (História em Revista, Dialogia e Expressa Extensão) e um capítulo de livro, a partir de um
edital lançado pelo PREC, sobre os contextos da pandemia, além de estar em processo de submissão de
um outro trabalho.

O grupo continua unido e realizando um trabalho relevante, em uma perspectiva de
enaltecer o papel da UFPel, dentro da comunidade.

 

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 e reconduzido pela comissão de avaliação
instituída pela Portaria UFPel nº 3271/2019.

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

Este grupo conta hoje com a participação de 12 petianos bolsistas e uma petiana não
bolsista, todos selecionados por meio de Editais de Seleção, abertos a todos acadêmicos do curso de
Conservação e Restauração. Vale salientar que já passaram pelo programa 82 diferentes acadêmicos, entre
bolsistas e não bolsistas, responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2020, apensar do contexto pandêmico, várias ações foram realizadas. Embora o
ensino remoto emergencial tenha trazido algumas dúvidas iniciais, o grupo mostrou-se comprometido e
disposto a enfrentar as novidades metodológicas como desafio e tomá-las como oportunidade para ampliar
o repertório de conhecimento com o uso das ferramentas de ensino à distância.
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Uma vez que o distanciamento entre as pessoas foi necessário para colaborar com a não
disseminação do vírus, houve tempo para se realizar apenas uma atividade presencial – além das reuniões
preparatórias – a recepção da turma de ingressantes de 2020. Turma esta, que assistiu apenas uma semana
de aulas presenciais naquele ano. Assim que as atividades presenciais foram suspensas o PET-CR reuniu-
se em torno do seu planejamento de 2020 para reorganizar as atividades que poderiam ser adaptadas e
substituir atividades que não poderiam ser realizadas presencialmente.

O grupo optou por cancelar algumas atividades, propondo novas, que se ajustassem melhor
ao novo contexto. Entre as atividades canceladas temos: Seminário PET-CR (cujos objetivos foram
contemplados em na proposta de uma nova atividade); Semana Acadêmica do Curso de Conservação e
Restauração; Minicursos e Oficinas (estas duas atividades não foram desenvolvidas virtualmente pois
houve uma enorme oferta de cursos, palestras e oficinas on-line, de modo que optou-se por estimular que
os alunos participassem das ofertas que já vinham acontecendo ao invés de ofertar novas demandas); e
Visitas Guiadas ao Patrimônio Cultural (não foi possível adaptar ao modo remoto em 2020).

Dentre as atividades parcialmente desenvolvidas, podemos citar:
CONFRATERNIZAÇÕES DO CURSO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO, que contou
apenas com o primeiro encontro, na primeira semana de aula, no qual os ingressantes foram recebidos
pelo PET-CR com palestras informativas sobre o curso e visita aos principais laboratórios; PALESTRAS,
considera-se que esta atividade foi parcialmente desenvolvida pois não houve organização de novas
palestras por parte do PET-CR, apenas o estímulo para que os petianos participassem de dezenas de
encontros pertinentes à formação que estavam acontecendo gratuitamente de modo remoto; Outra
atividade que foi desenvolvida parcialmente foi a PESQUISA E SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO
CURSO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO, pois, no planejamento, consta que os resultados
da pesquisa deveriam ter sido apresentados antes da aula inaugural, que não ocorreu em função do
distanciamento social. O Grupo optou por escrever os resultados da pesquisa num relatório e
disponibilizá-lo na sua página. Outra atividade parcialmente desenvolvida foi ATIVIDADES EM
CONJUNTO COM OUTROS GRUPOS PET da UFPel, através da qual tivemos representatividade na
executiva local, e participação em um único grande INTERPET realizado remotamente.

Já as atividades consideradas plenamente atendidas foram: PET SALA ABERTA,
planejada inicialmente para a forma presencial, mas que se desenvolveu plenamente de modo remoto,
tendo sido especialmente importante no período inicial de adaptação para o ensino remoto emergencial.
Esta atividade tornou-se uma ampla sala virtual aberta, em diversas plataformas. Os Petianos elaboraram
tutoriais para auxiliar os novos colegas a fazerem matrícula, ajudaram colegas que tinham dificuldades
com as plataformas de ensino a distância e também com conteúdos do curso, estimulando estudos em
grupo, tira-dúvidas, etc.; MÍDIAS SOCIAIS DO PET-CR, esta atividade visa dialogar, convidar e
apresentar as ações do PET para a comunidade em geral. Em 2020 esta atividade se consolidou ainda
mais, uma vez que as interações online tornaram-se mais ativas em decorrência da pandemia; através da
atividade LABORATÓRIO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL os petianos
participam de atividades de ensino, pesquisa e extensão ligadas a outros professores e laboratórios do
curso. Muitas destas atividades foram adaptadas para o ensino remoto emergencial de modo que não
houve prejuízos para a realização da atividade; o grupo enviou pelo menos um representante para cada um
destes eventos: ENAPET, SULPET e PETCHÊ, de modo que se considerou a participação do PET-CR
plenamente desenvolvida nesses eventos; E-BOOKS DA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO, esta
atividade desenvolveu-se de modo satisfatório, foi lançado edital para coleta dos capítulos, os alunos
participaram da análise dos textos e a edição do livro atrasou pois estava condicionada à liberação do
custeio, que se efetivou apenas em 2021. A COLABORAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
ACADÊMICOS do PET-CR também com foi considerada exitosa, foram cinco trabalhos inscritos na VI
SIEEPE da UFPEL e outros três trabalhos inscritos em eventos externos; o BOLETIM do PET-CR não
sofreu qualquer interferência do período pandêmico e manteve suas duas edições anuais tranquilamente.
O destaque foi para a edição especial do boletim 2/2020 em comemoração ao décimo aniversário do PET-
CR; o GLOSSÁRIO VISUAL DE DANOS EM BENS CULTURAIS EM MADEIRA foi uma
atividade de pesquisa plenamente desenvolvida no ano de 2020. A pesquisa foi programada para que se
realizassem apenas coleta de dados bibliográficos durante 2020, de modo que ocorreu com muita
tranquilidade através de encontros remotos. Resultados parciais foram apresentados na SIEEPE da UFPel;
COLABORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS VOLTADOS AO PATRIMÔNIO
CULTURAL, esta atividade que consiste na participação dos petianos em eventos voltados ao patrimo ̂nio
cultural, especificamente a Semana dos Museus, Dia do Patrimo ̂nio e a Primavera dos Museus.
Considerou-se a atividade plenamente desenvolvida, mesmo que remotamente, e contou inclusive com a
apresentação de trabalho na semana dos Museus intitulado “A E ́tica da Diversidade: essência
transdisciplinar para o museu do hoje”; Outra atividade plenamente desenvolvida foi o BANCO DE
REFERÊNCIA COLABORATIVO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO, e continuou
realizando levantamentos bibliográficos referentes aos temas que constituem a complexidade da Ciência
da Conservação. Essa bibliografia foi disponibilizada no site do PET-CR, onde podem ser encontradas
referências e links de acesso a artigos, dissertações, resumos, teses e dente outros segmentos pertinentes ao
campo da conservação e restauração; Uma das atividades que foram criadas em 2020 para atender a
demanda de ensino remoto emergencial foi o GRUPO DE ESTUDOS TRANSDISCIPLINAR DE
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS, para esta atividade os
temas a serem estudados são escolhidos pelos alunos por meio de votação. Por afinidade temática, são
escolhidos professores curadores para cada tema, que indicam os textos a serem estudados e debatidos.
Cada tema tem dois encontros, onde petianos voluntários apresentam o texto e mediam o debate entre
alunos e o professor convidado. Em 2020 ocorreram seis encontros no total, sendo dois encontros para
cada tema; o PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PET-CR surgiu como demanda do
ensino remoto emergencial, como estimulador de atividades de pesquisa, preparando os alunos para o
TCC e também para ingresso na pós-graduação. Os alunos foram estimulados a apresentar temas de
pesquisa em encontros abertos para todo o grupo. Aos poucos os trabalhos apresentados foram se
tornando projetos de pesquisa, orientados pela tutora de modo coletivo; O CLUBE DO LIVRO consiste
em atividade para estimular a leitura entre os petianos. A escolha dos temas é livre pelos alunos e se
organizam encontros para apresentar as leituras aos demais presentes. Considerou-se esta atividade
plenamente atendida pois deve forte aderência do grupo e apresentação de leituras variadas; o CINEPET
precisou adaptar-se ao modo remoto. Enquanto no modo presencial o PET organizava exibição e debates
sobre filmes, no modo remoto foi necessário trabalhar apenas com a indicação de filmes cujo conteúdo
seja transversal aos conteúdos relacionados ao Patrimônio Cultural. Os petianos assistem aos filmes e
elaboram cartazes com comentários sobre o tema abordado e com se relaciona à área, em seguida o
material é amplamente divulgado nas redes sociais do PET-CR.

Considera-se, portanto, que o grupo soube lidar muito bem com as adversidades trazidas
pelo distanciamento social, usando a criatividade para adaptar atividades às novas formas de trabalhar e
estudar.

 

3.14. Grupo PET Engenharia Agrícola

3.14.1. Tutor: Maurizio Silveira Quadro, selecionado por Processo seletivo, Edital
PRE/CEC/NUPROP nº 09/2019, através de Banca Examinadora instituída por Portaria Reitoria UFPel
2536/2019.

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. A Profa. Ângela Maestrini foi a tutora do Grupo desde
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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 foi o tutor entre 2013 e 2019.

O Grupo PET – Engenharia Agrícola tem a capacidade de comportar até 12 (doze)
petianos bolsistas e 6 (seis) estudantes voluntários. O Grupo PET – Engenharia Agrícola conta com a
participação de 12 (doze) petianos bolsistas e 3 (três) estudantes voluntários, 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 209 diferentes acadêmicos, entre bolsistas e voluntários,
responsáveis pela realização de diversas ações de ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2020, as atividades dos alunos do grupo resultaram em um total de 16
publicações: 5 apresentações na Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão (SIIEPE) da
Universidade Federal de Pelotas, 5 artigos publicados e apresentados no XLIX Congresso Brasileiro de
Engenharia Agrícola - CONBEA 2020, 3 publicações em revistas publicadas pela Editora Artemis,
Editora Atena e Embrapa, 2 artigos e apresentações no XXIII SULPET e 1 capítulo do Livro de Extensão
da UFPel. Publicações foram sobre a) Entrevistas online como ferramenta de ensino; b) Desenvolvimento
de um sensor capacitivo de umidade de grãos de soja; c) Agroindústria de processamento de bagre; d)
Educação ambiental em escolas da zona rural; e) Análise de dados pluviométricos para municípios do Rio
Grande do Sul; f) Projeto de acompanhamento de ingressantes; g) Ozonização no tratamento de efluente
aéreo agrícola; h) Sensor capacitivo para massa específica de sementes de soja; i) Permissividade dielétrica
e qualidade fisiológica de sementes de coentro; j) Acidificação do solo pela adição de resíduo carbonífero;
k) Oficina do saber empregado contra evasão; l) Remoção de cor de lixiviado de aterro sanitário; m)
Sistematização em área de terra baixa; n) Primeiro encontro do ciclo de palestras; o) Programa de
acompanhamento de ingressantes contra evasão; e p) Uso de mídias sociais como acompanhamento e
integração.

Foram desenvolvidos os projetos de pesquisa de Ozonização em sistemas de
armazenamento de grãos e de perdas na colheita, os quais ficaram focados na revisão bibliográfica, tendo
em vista o período turbulento de pandemia pelo qual passamos. Outro projeto desenvolvido é o de
acompanhamento de egressos, o qual busca montar um banco de dados, com informações de atuação e
contato dos engenheiros agrícolas formados em Pelotas, desde a fundação do curso. Estas informações
são importantes para ver como os profissionais se colocam no mercado, e principalmente, como o curso
pode ser melhorado nas áreas em que não se tem tanta atuação de engenheiros agrícolas. Constatou-se que
quase 60 % dos engenheiros que responderam o questionário possuem algum tipo de pós-graduação, ou
seja, se especializaram mais ainda para ou atuar no mercado profissional ou em carreira acadêmica. Outra
informação importante é de que poucos são os engenheiros agrícolas que não trabalham na área de
formação, sendo este número de 14% das respostas, evidenciando a importância do curso para a atuação
no âmbito agrícola em nosso país.

As atividades de ensino desenvolvidas pelo grupo seguiram mesmo com a pandemia, por
meio do canal do grupo no YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCa4MBL3A7yvP7iPJfWV8ETw), foram disponibilizadas vídeo-
aulas com resoluções de exercícios das disciplinas iniciais do curso. Por meio deste, pôde-se auxiliar os
alunos da engenharia agrícola e também de outras engenharias com eventuais dificuldades que ocorreram
durante o semestre EAD. Hoje o canal conta com 479 inscritos e mais de 7800 visualizações em seus
vídeos. Além disso, o grupo elaborou um livro em comemoração aos 25 anos do PET - EA, contando a
história do grupo, com depoimentos de ex-tutores e ex-petianos, hoje o livro se encontra em fase de
correção para ser enviado para publicação. Outro projeto desenvolvido é o de acompanhamento de
ingressantes, onde através de questionários foram levantadas dificuldades que os alunos enfrentam no
início do curso, sendo que 62,5 % dos alunos eram de Pelotas, enquanto os outros eram de fora da cidade,
a eles foi disponibilizado o manual do ingressante (https://wp.ufpel.edu.br/petea/files/2021/08/Manual-do-
Ingressante-2021.pdf), o qual já se encontra na versão 2021, com informações importantes sobre a cidade
e posteriormente com informações de acesso sobre a plataforma E-aula. Com relação às dificuldades
enfrentadas em disciplinas, pôde-se ver que mais de 70% dos alunos tiveram dificuldades em cálculo A,
sendo os vídeos do canal do PET – EA um importante material de auxílio.

As atividades de extensão promoveram a realização de atividades com o público externo,
mesmo que remotamente. A realização do evento “ConectAgro” ocorreu ao vivo via YouTube e contou
com 5 palestrantes e 15 integrantes de mesa redonda para discutir as cinco grandes áreas de atuação do
Engenheiro Agrícola, contou com 282 inscritos. Um ciclo de palestras, com um total de nove ao longo do
ano, realizado ao vivo via YouTube atingiu uma média de 30 visualizações simultâneas. A realização de 3
mesas redondas, denominadas “Painel Agro”, também ao vivo via YouTube, atingiu um total de 168
espectadores. A realização de 23 lives, via Instagram, atingiu uma média de 60 visualizações simultâneas.
A criação de um podcast de alunos para alunos, denominado “PETinho Básico”, chegou a 10 episódios
com uma média de 37 reproduções. A divulgação do curso ocorreu através da confecção de um vídeo,
que foi apresentado na “Mostra de Cursos” online da UFPel. E a arrecadação e doação de roupas e
alimentos nas cidades de Arroio Grande, Camaquã, Canguçu, Pelotas e São Lourenço do Sul, totalizou
em 1.492 artigos de roupas, 80 kg de alimentos não perecíveis e 35 unidades de produtos de limpeza,
chegando a organizações de caridade nas cinco cidades.

 

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: Ressaltamos que objetivo geral do PET
Fronteiras é tematizar os saberes e as práticas populares focalizando a produção de conhecimentos
verificados através das manifestações culturais que se desenvolvem nas comunidades populares urbanas
articulando com os conhecimentos produzidos na universidade (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
TUTORIAL - PET FRONTEIRAS, 2012). Desse modo o PET Fronteiras segue e cumpre a orientação
nacional do PET que possui como foco

 

[...] o trabalho com comunidades populares urbanas, campo, quilombola ou indígenas,
voltados à diversidade social, constituído exclusivamente por bolsistas em condição de vulnerabilidade
social e econômica, [...] formados com no máximo 12 bolsistas, a serem selecionados de acordo com o art.
17 da Portaria MEC nº 976. As propostas poderão ter escopo/abrangência interdisciplinar, institucional,
de grande área do conhecimento ou vinculado a curso específico. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR, 2012.)

 

Sendo assim, se vinculam ao PET FRONTEIRAS os estudantes oriundos das
comunidades populares urbanas e os em condição de vulnerabilidade social e econômica. Com isso, nos
apoiamos no próprio PPI da UFPel para respondermos às problemáticas anteriormente levantadas, pois o
PPI considera ainda que o profissional egresso das diversas áreas deve ser capaz de:

 

a) agir dentro de um paradigma de meta-reflexão; b) pautar-se pelos princípios da ética,
igualdade, respeito e democracia; c) ler a realidade na qual vai intervir e refletir sobre ela; d) propor
soluções para os diversos problemas nessa realidade; e) juntar teoria e prática nas ações que visem à
melhoria de vida do povo; f) trabalhar colaborativamente na criação de ações transformadoras
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, PPI, 2003, p. 08).

Relatório NUPROP 1464088         SEI 23110.032651/2021-50 / pg. 19



 

Para tanto, ressaltamos que é importante que façamos reflexões e ampliações no próprio
conceito de ensino que, através do PET, se alinha de forma indissociável com a pesquisa e com a
extensão. Acreditamos que esse processo de ensino fortalecido pela articulação com a pesquisa e com a
extensão instrumentaliza uma formação ampliada e potencializa os enfrentamentos advindos das
polarizações entre teoria/prática e propiciando um trabalho interdisciplinar que favorece uma visão
aproximada ao social.

Esta relação tripartite entre ensino, pesquisa e extensão possibilita uma maior mobilidade
no fluxo universidade e sociedade. Este fluxo, entre a troca de saberes sistematizados/acadêmico social,
traz como consequência a produção de conhecimentos resultantes do confronto com os dilemas e
necessidades da realidade brasileira, local e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a
participação efetiva da comunidade na universidade e da universidade na sociedade.

O contexto da pandemia acarretou a necessidade de reformulação/reorientação dos projetos
inicialmente planejados no sentido de possibilitar uma melhor adequação a condição remota de execução
e isto sempre que possível e resguardando as devidas limitações foi assim realizado:

Projeto Ensino-pesquisa-extensão: Dona Sirley e a cidade. A proposta era a de realizar um
mapa virtual imaginário da cidade através das narrativas e da memória da Mestra Sirley Amaro. Para tanto
foram definidas e gravadas seis áudio-histórias e foi realizado um projeto piloto do mapa virtual.

Projeto Ensino-pesquisa-extensão: Desvios. O objetivo principal deste projeto incluía a
experimentação através do deslocamento físico pelo espaço urbano e rural da cidade de Pelotas.  A
proposta foi reformulada e este projeto se uniu ao anteriormente citado e foi elaborada uma proposta de
caminhada virtual pelo espaço da cidade através das histórias da Mestra Sirley Amaro.

Projeto Ensino- pesquisa-extensão: Saberes Populares: Este projeto foi efetuado através do
projeto de tese de doutorado de um egresso do PET FRONTEIRAS e que atualmente desenvolve seu
projeto de pesquisa com a Mestra Sirley Amaro no Programa de Pós-graduação em Educação da UFPEL.
Ao longo do ano de 2020 foram realizadas atividades de formação dos atuais petianos através de
encontros virtuais, participação na organização de eventos virtuais, grupos de estudo, entre outros.

Evento Outras Pedagogias. A proposta era a da realização de um evento com enfoque em
experiências pedagógicas que valorizem as diferentes formas de conhecimento e a diversidade
epistemológica na atualidade. O evento foi realizado e foi renomeado para “Saberes Marginais”.  O
evento foi realizado de foram virtual entre os meses de junho e setembro de 2020 e contou com a
participação dos seguintes palestrantes: Pedrinho Guareschi (professor UFRGS), Néstor Ganduglia
(escritor uruguaio), Fabiano Piúba (Secretário Cultura Ceará) e Raúl Pittaluga (ex preso político
uruguaio).

Atividade Pesquisa: Histórias Mágicas de Pelotas. Este projeto foi reformulado de acordo
com as limitações do momento. Foram realizadas atividades de preparação e treinamento, assim como foi
efetuado um acordo de parceria com o escritor Néstor Ganduglia que pesquisa as histórias populares
mágicas no contexto uruguaio.

Atividade Pesquisa - Mapeamento Mestres Cultura Cidade. Este foi um projeto que teve
suas atividades limitadas pela exigência de contato presencial com os mestres da cultura. O levantamento
inicial foi realizado, porém os desdobramentos finais estão atrelados ao final da pandemia.

Atividade Pesquisa – Diversus. Esta atividade foi também reformulada e culminou com a
realização de encontros virtuais através do projeto “Não Consigo Respirar” que focalizou a questão racial
através dos seguintes debates e debatedores: 1- O Massacre da população Negra. Ledeci Coutinho e Yuri
Amorim, realizada em 29/06/2020; 2 - A Condição Social da Mulher Negra no Brasil. Alessandra
Medeiros e Ferícia Lopes, realizada em 13/07/2020; 3 - Juventude Negra, Realidades, Lutas e Conquistas.
Jilvani Farias e Rafaela Dutra, realizada em 27/07/2020; 4 - O Negro e a Negra na Mídia. Ediane Oliveira
e Júlio Araújo, realizada em 17/08/2020.

Atividade Extensão: A Poética do Banal. As ações deste projeto foram deslocadas do
cenário urbano inicialmente projetado para o espaço virtual através de ações pontuais. Especial destaque
foram dadas as oficinas de fanzine realizadas através da coordenação do petiano Cayque Alves.  

Atividade Extensão: Mestres da Cultura - Galeria Virtual. Projeto cujas ações estavam
vinculadas as atividades de mapeamento dos mestres da Cultura e da mesma forma que esta foi
prejudicada pela limitação da necessidade de contato pessoal e de visita presencial aos locais e aos
participantes da proposta. A primeira etapa de sistematização e ordenamento da atividade foi realizada e o
restante aguarda condições de execução.

Atividade Extensão: Aqui Navega-se! Estas atividades foram também reconfiguradas e
realizadas atividades de leitura e criação poética e literária, como o vídeo-poema “Quero ser tambor” de
autoria de José Craveirinha divulgado pelas redes sociais em 20/11/2010, além da série de vídeos
intitulada Rompendo Fronteiras que produziu conteúdos variados como: receitas, dicas caseiras, poesia e
contação de histórias.

Atividade Ensino: Sul do Sul.  Esta atividade dependia essencialmente do deslocamento
físico para a realização do intercâmbio com o Uruguai. De toda forma conseguimos acordar através de
reuniões virtuais um protocolo de intenções para a realização de um futuro intercâmbio entre a Faculdade
de Belas Artes, de Montevidéu, Uruguai e a Faculdade de Educação, Pelotas.

Atividade Ensino: Guia de Leitura: poetas e escritores populares. Entre as principais
atividades estão a realização de uma listagem para leitura de cerca de 100 autores populares, com especial
destaque para as mulheres, autoras, negras. Somado a isso as principais atividades deste projeto foram
desenvolvidas através do blogue "Na minha pele" coordenado pela petiana Dora Rocha e de trabalhos
como a leitura de poema de autoras negras como Conceição Evaristo e Ryane Leão.

Atividade Ensino: Seminário Interno Formação Narrativas Populares. Entre as principais
atividades de formação desenvolvidas destacam-se as atividades relacionadas a organização do currículo
lattes, através da confecção de um tutorial em formato de e-book pelo petiano Alessandro Souza, além de
atividades de leitura e discussão de autores como Boaventura dos Santos e de debates e temáticas
específicas como, por exemplo, sobre a utilização de recursos e tecnologias virtuais, entre outras.

 

4. Avaliação dos Grupos Pets da UFPel 2020

 

 Grupo PET

Questão Física OdontologiaAgronomia
Engenharia

Hídrica
GAPE Arquitetura Meteorologia

Artes
Visuais

PedagogiaComputação
Educação

Física

Diversidade
e

Tolerância

Conservação
e Restauro

Engenharia
Agrícola

Saberes e
Práticas

Populares

1. O tutor
realizou a
prestação de

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim* Sim

Relatório NUPROP 1464088         SEI 23110.032651/2021-50 / pg. 20



contas da verba
de custeio do
ano de 2020?

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim* Sim

2. 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

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

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

c) Identificam as
potencialidades
e limitações do
grupo na
consecução dos
objetivos do
programa:

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

d) Sugerem
ações de
aprimoramento e
reorientação de
ações:

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

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

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. Relativamente
ao grupo PET,
pode-se afirmar
que o mesmo:

a) Apresentou
relatório anual
2020 aprovado
pelas instâncias
competentes:

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

b) Preza pelo
sucesso
acadêmico do
grupo:

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

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

d) Preza pelo
desenvolvimento
de inovação e
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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

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

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

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

g) Realiza
autoavaliação
de estudantes e
tutores:

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

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

           

 

*Observação: o grupo Pet Engenharia Agrícola no ano de 2020 não teve disponível seu recurso de
custeio, mesmo após várias tratativas com o MEC. Mesmo frente a este cenário o Tutor realizou a
prestação de contas, apresentando os documentos sobre a indisponibilidade do recurso.

 

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 2020; e

c) aprovação do Planejamento de Atividades a serem realizadas no ano de 2021,

O Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET (CLAAPET) da
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.

 

 

Profa. Dra. Carine Dahl Corcini
Presidente do CLAAPET UFPel
Interlocutora PET – PRE/UFPel

Portaria UFPel nº 344/2021

 

Documento assinado eletronicamente por CARINE DAHL CORCINI, Chefe,
Núcleo de Programas e Projetos, em 15/10/2021, às 14:18, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 1464088 e o código CRC 6A0568FA.

Referência: Processo nº 23110.032651/2021-50 SEI nº 1464088
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  

Processo nº 23110.032651/2021-50

Interessado: CARINE DAHL CORCINI, Comissão de Graduação, Conselho
Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão

  

Prezados Conselheiros,

 

Encaminho o Relatório Institucional Consolidado dos grupos PET da UFPel referente ao
ano de 2020, obedecendo a Portaria MEC nº 976/2010, alterada pela Portaria MEC nº 343/2013, para
aprovação no COCEPE.

 

Atenciosamente,

 
Profa. Dra. Carine Dahl Corcini
Presidente do CLAAPET UFPel
Interlocutora PET – PRE/UFPel

Portaria UFPel nº 344/2021

Documento assinado eletronicamente por CARINE DAHL CORCINI, Chefe,
Núcleo de Programas e Projetos, em 15/10/2021, às 14:18, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 1464148 e o código CRC 102910DF.

Referência: Processo nº 23110.032651/2021-50 SEI nº 1464148
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  

Processo nº 23110.032651/2021-50

Interessado: CARINE DAHL CORCINI, Comissão de Graduação, Conselho
Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão

  

De ordem, 

À CG, para análise e parecer.

Att.

Documento assinado eletronicamente por PRISCILA MASTRANTONIO
NEVES, Assistente, Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão, em 15/10/2021, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

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 1464769 e o código CRC 9C44D3BF.

Referência: Processo nº 23110.032651/2021-50 SEI nº 1464769
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  

Processo nº 23110.032651/2021-50

Interessado: CARINE DAHL CORCINI, Comissão de Graduação, Conselho
Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão

  

 

A CG é favorável

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FATIMA COSSIO, Pró-
Reitora, Pró-Reitoria de Ensino, em 20/10/2021, às 11:18, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 1469715 e o código CRC 6225D568.

Referência: Processo nº 23110.032651/2021-50 SEI nº 1469715
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão

 

PROCESSO Nº. 23110.032651/2021-50

 

O CONSELHO COORDENADOR DO ENSINO DA PESQUISA E DA
EXTENSÃO – COCEPE, em reunião realizada no dia 21 de outubro de 2021, aprovou o parecer da
Comissão de Graduação - CG, exarado no Despacho CG (1469715), sendo favorável ao Relatório
Institucional Consolidado dos grupos PET (1464088) da UFPel referente ao ano de 2020.

 

Ao NUPROP/PRE, para providências necessárias.

 

Em 21/10/2021,

 

Prof.ª Dr.ª Ursula Rosa da Silva

 Presidenta do COCEPE

 

Documento assinado eletronicamente por URSULA ROSA DA SILVA,
Presidente, em 22/10/2021, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

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 1471895 e o código CRC 8C08A04E.

Referência: Processo nº 23110.032651/2021-50 SEI nº 1471895
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GRUPOS PET

ATA DE CONSULTA REMOTA nº. 03/2021

 

Tendo em vista Portaria UFPel n° 1603/2021 e o estado de pandemia que afeta todo o país, aos seis dias
do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um foi realizada uma consulta remota ao Comitê Local de
Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET (CLAAPET) da Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), sobre o seguinte tema: Homologação do Relatório Institucional Consolidado 2020 dos
Grupos PET da UFPel:  inicialmente foi informado que o MEC definiu o dia trinta de outubro de dois
mil e vinte e um como prazo final para envio do referido relatório, já com as aprovações do CLAAPET e
do COCEPE. A seguir foi explicado que cada tutor enviou um breve histórico das atividades realizadas
no ano de 2020 e o Núcleo de Programas e Projetos da Pró-Reitoria de Ensino da UFPel, a partir desses
dados, fez o Relatório Institucional Consolidado. Após apreciação do documento, o CLAAPET UFPel
deliberou pela Aprovação do Relatório Institucional Consolidado 2020 dos Grupos PET da UFPel. Nada
mais havendo a tratar, foi finalizada a consulta, da qual, para constar, eu, Christian Ferreira Mackedanz,
lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por CHRISTIAN FERREIRA
MACKEDANZ, Assistente em Administração, em 22/10/2021, às 13:44,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por HELOISA HELENA DUVAL DE
AZEVEDO, Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 22/10/2021,
às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º,
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Jéssica Ellen Gomes Alves,
Usuário Externo, em 22/10/2021, às 17:46, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Thais Pereira Nouals, Usuário
Externo, em 22/10/2021, às 22:22, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO PEREIRA DE
SOUZA, Usuário Externo, em 23/10/2021, às 01:12, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DIAS FERREIRA,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 25/10/2021, às 08:17,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por MAURIZIO SILVEIRA QUADRO,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 25/10/2021, às 10:25,
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por MARCIA FOSTER MESKO, Chefe,
Núcleo de Planejamento e Infraestrutura em Pesquisa, em 25/10/2021,
às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º,
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por DEBORA CRISTINA NICHELLE
LOPES, Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 25/10/2021, às
17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por CARINE DAHL CORCINI, Chefe,
Núcleo de Programas e Projetos, em 25/10/2021, às 19:16, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 1472121 e o código CRC A9432845.

Referência: Processo nº 23110.032651/2021-50 SEI nº 1472121
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