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Considerações finais:
O planejamento das atividades do Grupo PET-Física foi elaborado em grupo, contemplando
atividades de ensino, pesquisa e extensão, nesse sentido tentamos distribuir de forma adequada a
carga horária das atividades de maneira a contemplar a tríade do PET. As atividades foram
planejadas para garantir a participação dos estudantes dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado
em Física. Algumas atividades do grupo, a saber, Calouros adote se PET, e Calourada da Física, são
atividades de visam o combate a reprovação e evasão dos estudantes ingressantes do Curso, que é
um problema no qual o Grupo PET - Física tenta combater. Essa atividades integram ações do grupo
junto aos colegiados dos cursos de Lic. e Bach. em Física e estão inseridas nos PPCs dos respectivos
cursos. Todas as atividades foram planejadas contemplando a participação integral de todos os
petianos, bem como envolvendo processos de autorregulação e o método tutorial. As atividades
planejadas na modalidade Atividades de Ensino proporcionam uma melhoria da formação dos alunos
dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física bem como a formação de excelência dos
petianos. Algumas atividades que foram planejadas para 2020 voltaram no planejamento para 2021,
uma vez que as mesmas tiveram suas execuções prejudicadas devido a pandemia da COVID-19.
Finalmente, o planejamento do grupo passa pela ciência dos Colegiados dos Cursos de Licenciatura
e Bacharelado em Física os quais podem sugerir ações e propor atividades ao grupo, com objetivo de
aproximar as atividades do PET com as propostas dos Projetos Pedagógicos dos respectivos Cursos.

Resultados gerais:
Espera-se que ao longo do ano o Grupo desenvolva habilidades e competências específicas com
relação a autorregulação, autoconhecimento bem como explorar as habilidades de trabalho em
grupo e formação de excelência. Com relação ao combate a evasão e reprovação, espera-se que as
atividades do grupo sejam capaz de auxiliar na reduzir estes índices, através de ações de recepção e
orientação dos estudantes ingressantes. Também, as atividades do grupo apresentam questões de
formação específica através de mini cursos e visitas técnicas, bem como a participação dos petianos
junto aos grupos de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Física da UFPel, visando a
continuidade dos estudos dos petianos em pós-graduação. Finalmente, as atividades do grupo foram
planejadas com o objetivo de integrar profundamente o grupo PET-Física ao departamento de Física,



complementando a formação dos estudantes dos cursos de Física com vistas aos projetos
pedagógicos dos cursos e a participação ativa dos professores do departamento junto ao Grupo PET.

Atividade - Atividade de ensino- O Físico quer saber:

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 09/03/2021 19/12/2021

Descrição/Justificativa:
A atividade tem o objetivo de abordar temas e assuntos que não são formalmente apresentados nas
disciplinas dos cursos de graduação. Ela consiste em uma coletânea de questões sugeridas por
alunos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física, que serão discutidas e apresentadas
pelos Professores, Pós-docs e Doutorandos do Departamento de Física, na forma de seminários
mensais.

Objetivos:
O objetivo da atividade é debater assuntos além do currículo tradicional dos cursos, no qual
mensalmente um Professor, Pós-Doc, Doutorando ou convidado do PET-Física ministrará um
seminário sobre um tema proposto pelos discentes. Além da questão científica, a atividade busca
instituir o hábito de seminários periódicos no qual toda a comunidade do departamento poderá
discutir questões científicas com os diferentes segmentos, Graduação, Pós-Graduação, Pós-Docs e
Professores.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo consultará os discentes dos cursos de física para levantar assuntos de interesse. Os
possíveis palestrantes poderão escolher um dos assuntos propostos pelos discentes, a fim de realizar
um seminário que abranja o tema escolhido, com uma duração de até duas horas. Esses encontros
serão realizados mensalmente e, além da questão científica, eles proporcionarão um momento de
interação e troca de saberes entre a comunidade acadêmica.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Além da formação regular, associada aos currículos dos cursos, espera-se proporcionar um momento
de discussão científica em grupo, além de implementar a tradição de reuniões científicas junto à
comunidade do Departamento.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os alunos serão convidados a avaliar a atividade, de forma a garantir a manutenção e a melhoria da
mesma.

Atividade - Atividade de Ensino - Visitas Técnicas e Part. em
Eventos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 22/02/2021 17/12/2021

Descrição/Justificativa:
O grupo PET-Física contará, por meio de seus membros, com a participação em eventos. Esses tendo
em virtude do distanciamento social ocorrerão em ampla maioria na modalidade virtual. Com uma
melhoria na situação de pandemia, podem ocorrer visitas técnicas e participação em eventos



presenciais, onde os petianos deslocam-se a instituições externas as da UFPEL, e assim
complementam a atividade que visa aprimorar a formação dos petianos e da comunidade acadêmica
em geral.

Objetivos:
Em um primeiro momento o PET-física terá foco em atividades a distância. O grupo objetiva
estender relações dos discentes com outras instituições, sejam elas laboratórios de pesquisa, museus
ou outras Universidades, afim de aprimorar o entendimento a cerca do conhecimento científico. Com
uma melhora no cenário da pandemia causada pelo COVID-19, o grupo realizará atividade de forma
presencial. Assim teria uma relação mais direta com o meio prático em áreas de pesquisa, e
estreitaria ainda mais o distanciamento dos graduandos e instituições de ensino.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Devido a pandemia de COVID-19 e as orientações de distanciamento social, diversas instituições de
física do Brasil precisaram repensar suas atividades. Com uma mudança no formato das atividades,
estas tornaram-se mais acessíveis a participantes de regiões distantes, resultando na participação de
petianos que não poderiam se deslocar até o encontro da atividade presencial. Assim os petianos
participarão de encontros como seminários, semanas acadêmicas, minicursos e cursos
profissionalizantes. Caso as medidas de distanciamento social sejam revogadas, e a segurança
sanitária reestabelecida, os petianos ficarão encarregados de entrar em contato com as instituições
que serão visitadas para preparar o cronograma da atividade, bem como toda a logística necessária
para a visita (transporte, autorizações, etc.). No processo de preparação, estão contempladas as
inscrições e divulgação, obedecendo os critérios estabelecidos pela instituição.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
As visitas técnicas e a participação em eventos, atuarão na diversificação do processo de formação
dos graduandos, incorporando o conhecimento acadêmico e o segmento profissional, buscando,
também, a ampliação da rede de contatos para futuras colaborações acadêmicas. É esperado
também uma maior participação do grupo, nas mais diversas atividades remotas concomitantemente
com o semestre letivo, pois os petianos usualmente possuem uma carga horária elevada com relação
a graduação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Em reunião, cada membro do PET-Física dará seu parecer a respeito da atividade e, se houverem
participantes externos ao grupo PET, buscaremos, através de formulários, contemplar suas opiniões.

Atividade - Atividade de extensão - Um papo com o PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
116 15/03/2021 17/12/2021

Descrição/Justificativa:
Historicamente, o grupo PET-Física busca desenvolver práticas que auxiliem na formação
complementar à formação do petiano, e também, busca atuar como agente transformador na
sociedade. Anualmente, o grupo se reúne para refletir, aprimorar e ampliar as suas atividades,
buscando sempre que possível, ampliar o seu poder transformador no âmbito da acadêmia, na
formação do petiano, e também além da universidade, buscando levar o conhecimento acadêmico
para a sociedade através de atividades experimentais. A atividade que focaremos aqui é denominada
"Um papo com o PET". Que será desenvolvida no período de isolamento social, com o objetivo de



buscar um viés bidirecional entre a academia e a sociedade. Ao longo do ano, o grupo, juntamente
aos servidores do Instituto de Física e Matemática (IFM), buscará desenvolver um ambiente mais
informal e de maior interação entre a comunidade acadêmica, sociedade e docentes do
Departamento de Física. Através de entrevistas, a atividade possibilitará uma conexão entre a
instituição de ensino superior e a sociedade.

Objetivos:
A atividade tem como objetivo conectar os servidores do IFM com a sociedade bem como apresentar
a pesquisa acadêmica de ponta que é feita a um público externo. A atividade visa desmitificar o
servidor público e apresentar um pouco mais de sua história, tanto pessoal quanto acadêmica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para o desenvolvimento da atividade o grupo PET-Física organizará uma série de planejamentos e
ensaios para a aplicação da mesma. Inicialmente o grupo realizará alguns testes relacionados à
plataforma de transmissão em busca de um maior alcance. Para a escolha dos entrevistados o grupo
se reunirá semanalmente com o objetivo de determinar qual será o próximo servidor a ser convidado
a participar da atividade. Para uma escolha interna mais democrática, o grupo realizará votações
por meio de um formulário para determinar o próximo entrevistado. O grupo se reunirá para o
desenvolvimento das questões, levando em consideração que a cada semana receberemos um
servidor diferente, com diferentes formações e áreas de pesquisa. Durante essas reuniões o grupo
levará em consideração o currículo lattes do entrevistado e a relação pessoal com alunos de
pesquisa.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Enquanto atividade de extensão, o resultado esperado é divulgar o que é feito no ambiente
acadêmico, estimulando os ouvintes. A partir da fala dos entrevistados, esperasse que o público
externo a academia, bem como os discentes, conheçam os servidores públicos, suas histórias, como
as pesquisas que são feitas pelos mesmos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade será feita semanalmente durantes as reuniões administrativas do grupo,
avaliando questões como o alcance da atividade, o engajamento do público, bem como o retorno do
próprio servidor entrevistado. Ao final do décimo episódio, será feita uma avaliação mais abrangente
da atividade, com o intuito de reformular e aprimorar a atividade para a realização de uma próxima
edição.

Atividade - Atividade de Ensino/Extensão - Laboratório
virtual de física

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
116 15/03/2021 17/12/2021

Descrição/Justificativa:
Experimentos computacionais tem se tornado uma importante ferramenta em ensino de física e
aplicações em sala de aula. Devido a disponibilidade que plataformas online fornecem, esse tipo de
experimento proporciona uma experiência ao estudante que permite explorar diferentes aspectos do
fenômeno físico que está sendo estudado em sala. No ano de 2021 o Grupo PET-Física conta com a
colaboração de um professor do Dep. de Física, Prof. Alexandre Diehl que possui experiência com a
ferramenta de desenvolvimento Easy Java Simulations. Esse professor irá orientar os petianos no



desenvolvimento e implementação dos experimentos virtuais. No ano de 2022 o grupo planeja
divulgar o conjunto de experimentos em uma sala de simulação virtual que será preparada para ser
acessada online.

Objetivos:
Criar um laboratório de simulação computacional aplicado a difusão do conhecimento científico
através da experimentação numérica de problemas clássicos em física.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Utilizando o pacote gratuito ¿Easy java simulations¿ desenvolveremos um conjunto de experimentos
computacionais, em parceria com o Prof. do Dep. de Física, Alexandre Diehl, que possam ser
utilizados em sala de aula por professores do ensino médio e disciplinas iniciais dos cursos de
graduação em física. Estes experimentos ficarão disponíveis na página do PET, podendo ser
acessados durante as aulas. Em um primeiro momento os bolsistas do PET terão cursos de formação
para aprenderem a programação em linguagem java bem como utilizar as ferramentas do pacote,
trabalharão na formulação de problemas e na descrição matemática e numérica dos problemas
escolhidos. Juntamente com a preparação dos experimentos numéricos, será preparado um ambiente
de divulgação virtual dos experimentos computacionais preparados pelo grupo. A formação dos
petianos ocorrerá por meio de mini cursos específicos voltados para o pacote de simulação. No
segundo momento, os petianos trabalharão na aplicação dos experimentos numéricos como
ferramenta de ensino/aprendizagem em sala de aula através de oficinas de experimentação virtual
em escolas da região. As escolas serão contactadas conforme o progresso da atividade.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Com a realização da atividade espera-se desenvolver nos petianos habilidades e competências na
área computacional, bem como consolidar o conhecimento científico dos mesmos. A disponibilidade
dos experimentos virtuais podem fornecer uma ferramenta auxiliar a professores e estudantes, tanto
da universidade quanto de escolas de ensino básico e médio, e ao público em geral. Os experimentos
serão disponibilizados no site do PET-Física com acesso público e constante suporte dos
experimentos virtuais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada mediante discussões em grupo para avaliar o grau de compreensão dos
petianos com relação a linguagem de desenvolvimento dos experimentos virtuais, bem como a
condição de aplicabilidade dos experimentos e a qualidade científica dos experimentos elaborados.

Atividade - Atividade de Ensino - Semana de Prévias

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 04/11/2021 08/11/2021

Descrição/Justificativa:
A atividade é um momento de preparação para os alunos de graduação dos cursos de Licenciatura e
Bacharelado em Física e dos alunos do Programa de Pós-Graduação em Física que participarão como
apresentadores na 7ª Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão (SIIEPE) da
UFPel. Na semana anterior à SIIEPE, os participantes terão a oportunidade de apresentar seus
trabalhos para a comunidade acadêmica do Instituto de Física e Matemática, em especial aos
professores do Departamento de Física.

Objetivos:



A atividade tem como objetivo aprimorar os trabalhos que serão apresentados no evento, além de
aproximar os discentes e o grupo PET-Física dos docentes ligados ao Departamento de Física, que
participarão da atividade como banca avaliadora. Outro objetivo é divulgar os trabalhos acadêmicos
(de ensino, pesquisa ou extensão) realizados pelos discentes do Departamento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os professores do Dep. de Física serão convidados para compor uma mesa de discussão que
comentará os trabalhos apresentados pelos discentes dos cursos do IFM. A mesa e o público
participante tecerá comentários e sugestões com o objetivo de qualificar os trabalhos apresentados.
Os discentes interessados apresentarão seus trabalhos na forma de ensaios, tendo como tempo
limite o oficial tempo estipulado pela organização da SIIEPE.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se o aprimoramento das apresentações dos alunos que irão participar dos eventos
englobados pela SIIEPE, em especial, 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). Ainda, espera-se promover uma aproximação entre os discentes, professores e o
grupo PET-Física.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo se reunirá antes da SIIEPE para discutir os trabalhos apresentados e se a
organização/divulgação da atividade foi bem-sucedida. Após a SIIEPE os petianos se reunirão
novamente para discutir as melhorias que foram implementadas. Também serão levadas em
consideração as avaliações das atividades pelos alunos que apresentaram, assistiram e pelos
professores que participaram como mesa avaliadora.

Atividade - Atividade de Extensão - Banco de Experimentos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 06/03/2021 17/12/2021

Descrição/Justificativa:
A atividade surgiu em 2018 com o propósito de criar um banco de experimentos para ser utilizado
pelos petianos e pela comunidade em geral. Assim, criamos uma biblioteca virtual de roteiros de
experimentos para demonstrar princípios físicos de maneira didática e com fins pedagógicos. Nesse
sentido extensionista, a atividade busca atingir o público externo à universidade.

Objetivos:
A atividade possui um caráter extensivo, com a pretensão de beneficiar a comunidade em geral.
Neste sentido, criamos um banco de experimentos para ser utilizado em outras atividades do próprio
grupo, além de fins pedagógicos para os alunos dos cursos de licenciatura e bacharelado em física
assim como professores e alunos das redes de ensino pública e privada. Desta forma, além de uma
divulgação de conhecimento científico, o grupo criará uma ferramenta pedagógica auxiliar com
possíveis impactos sociais e econômicos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A metodologia seguida será a mesma utilizada em anos anteriores. Os petianos serão distribuídos em
grupos para a realização dos experimentos e pela confecção de um ou dois roteiros experimentais.
Os roteiros, então, serão disponibilizados para download no site do PET-Física. Além disto, a
atividade será devidamente divulgada pelo PET em suas redes sociais.



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Um dos primeiros efeitos que esperamos é a melhora da escrita dos petianos, além da melhora na
confecção e elaboração dos roteiros experimentais. Em um longo prazo, antecipamos a adoção dos
roteiros pela comunidade externa à universidade, em especial pelos professores e alunos das redes
pública e privada de ensino. Desta forma, provendo auxílio na forma de material pedagógico para
ensino de física. Por fim, esperamos um aumento no interesse na área da física por parte da
comunidade externa à universidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação dos roteiros para postagem será feita em reuniões do grupo, onde discutiremos os
aspectos pedagógicos e conceituais destes. Além disso, o impacto da atividade na comunidade será
mensurada de forma qualitativa. Dependendo, portanto, do retorno dos usuários dos roteiros, sendo
estes professores e discentes.

Atividade - Atividade de Ensino - Seminários do PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 19/02/2021 17/12/2021

Descrição/Justificativa:
Na área científica e acadêmica, inevitavelmente, temos que apresentar resultados e defender
teorias, nesse sentido, praticar a oratória representa uma parte importante do processo de formação
dos estudantes. Partindo dessa percepção, o grupo idealizou uma atividade com base na relação
tutorial, que possibilita o treinamento de oratória e a exposição da produção individual do petiano,
tornando possível o envolvimento do grupo com os saberes e interesses de cada petiano.

Objetivos:
A atividade tem com objetivo o treinamento de oratória e o incentivo a pesquisa, uma vez que com a
realização de seminários pretende-se que ocorra a amplificação da visão acadêmica dos petianos e a
fixação de conteúdos e conceitos físicos, utilizando-se de diferentes temas e que sejam promovidas
discussões acadêmicas a partir de perspectivas pessoais dos integrantes do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Cada petiano do grupo apresentará individualmente no mínimo 1 seminário no período de um
semestre, seguindo o calendário semestral estipulado pelo Grupo. As apresentações ocorrerão na
sala do PET ¿ Física ou virtualmente em caso de pandemia, e terão temas e horários estipulados
previamente, sendo esses acordados entre o grupo e o petiano que apresentará o seminário. Ainda,
se o petiano estiver a vontade, poderá realizar seu seminário novamente para o público externo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Com a participação enquanto ministrante e também na posição de ouvinte, os petianos terão a
oportunidade de aprofundar-se em temas que nem sempre são abordados nas disciplinas
curriculares dos cursos de Física, e que, nos seminários, serão apresentados a partir da perspectiva
de outra pessoa. Espera-se que essa atividade desenvolva o amadurecimento de técnicas e métodos
científicos utilizando como ferramenta para preparar, apresentar e discutir os temas dos seminários.
Além dos benefícios coletivos, os seminários oportunizam ao ministrante a prática da oratória e



como ouvinte o desenvolvimento da capacidade crítica, sendo também, um mecanismo de incentivo à
pesquisa científica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após as apresentações do grupo serão realizadas discussões sobre o tema apresentado, assim como
a forma de apresentação do seminário, com o objetivo de melhorar a capacidade oratória do petiano,
assim como a sua qualificação científica. Além da avaliação individual, o grupo realizará discussões
sobre o assunto do seminário, focando nos conceitos e temas apresentados.

Atividade - Atividade Extensão - Pré-vestibular popular

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
350 11/01/2021 17/12/2021

Descrição/Justificativa:
Os Projetos Desafio Pré-Universitário Popular e o Curso Popular UP apresentam uma sobreposição
enquanto projetos de extensão universitária. Ambos possuem como público alvo a comunidade local
de baixa renda, das cidades de Pelotas e Capão do Leão respectivamente. As aulas serão ministradas
por educadores discentes vinculados a universidade e por eventuais educadores da pós graduação
ou já formados. Assim como o projeto Desafio é vinculado a Universidade Federal de Pelotas através
da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o projeto UP é vinculado ao PAIETS (Programa de Auxílio ao
Ingresso nos Ensinos Técnico e Superior) da Universidade Federal do Rio Grande.

Objetivos:
Ambos os projetos, por serem cursos gratuitos e abertos para toda comunidade, e com uma
identificação freireana, tem como meta principal possibilitar o acesso de segmentos sociais menos
favorecidos economicamente a uma cultura científica e, como consequência, promover a aprovação
do público-alvo em vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio. Além do caráter extensivo,
os projetos também viabilizam um processo de desenvolvimento pessoal e profissional significativo
para os estudantes universitários que participam do projeto, obtendo experiências didáticas em sala
de aula como professores e/ou monitores.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade principal desenvolvida pelos professores do projeto é a elaboração e apresentação de
aulas semanais, além da realização de oficinas e aulas especiais ("aulões") conforme disponibilidade
de horários. Além disso, os professores do projeto devem participar de reuniões internas nas mais
diversificadas esferas, as quais incluem as reuniões com a coordenação pedagógica, outros
educadores, com a própria área além de reuniões com os discentes do projeto. No Desafio, a área de
Física está sob a responsabilidade do petiano Alexandre Vargas Ilha que ministra as aulas de Física,
que são elaboradas em conjunto com o resto do grupo PET. Já no projeto UP as aulas possuem uma
maior rotatividade entre os petianos, já que diferentemente do desafio, há mais petianos voluntários
dentro do projeto focando na realização das aulas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Por serem projetos de educação popular, além do desenvolvimento de conhecimento científico
acerca dos temas que serão abordados, em especial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), os
projetos visam o aprimoramento do senso crítico individual dos alunos, tornando-os agentes ativos
tanto no conhecimento quanto na sociedade, sendo capazes de formular questionamentos e opiniões
a partir das suas percepções.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
As aulas de física serão avaliadas pelos próprios educandos, a partir de formulários online,
respondendo questões que versam sobre a qualidade da aula, elucidação de questões, dificuldade de
compreensão entre outros aspectos. Antes de cada participação dos petianos, sejam em aulas,
oficinas ou resolução de exercícios, ocorrem uma série de rodadas de "treinos" dentro do grupo com
o propósito de aprimoramento das práticas de ensino. Semestralmente será reunido o retorno dado
pelos educandos, com isso o grupo PET-Física poderá embasadamente refletir sobre a qualidade do
ensino oferecido.

Atividade - Atividade de Extensão - Feiras de Ciências

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 09/03/2021 19/12/2021

Descrição/Justificativa:
Desde 2019, o grupo PET-Física tem buscado ampliar suas atividades de extensão, visando o
desenvolvimento e qualificação, tanto para os petianos quanto para sociedade, em atividades que
conectem a academia com a comunidade. Buscando elaborar uma atividade, o grupo PET-Física
investigou junto às escolas parceiras demandas acadêmicas, em especial, relacionadas à Física.
Foram identificadas demandas referentes as atividades que coloquem o aluno como agente ativo no
desenvolvimento conceitual. Dessa investigação e da relação pessoal com os profissionais da rede de
ensino básico, o grupo desenvolverá a atividade, respeitando as normativas de segurança
correspondentes a COVID-19, intitulada Feira de Ciências.

Objetivos:
A atividade tem como objetivos a elaboração e construção de feiras de ciências nas escolas que o
grupo PET-Física colabora, visando a divulgação da física e a aproximação das vivências científicas
dos petianos com as demandas das escolas. Outro objetivo a ser destacado é a expansão do interesse
dos alunos pela ciência, proporcionando na atividade, espaços enriquecedores de discussões e
planejamentos dos experimentos entre petianos e alunos da rede básica de ensino, estadual e
municipal.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo PET-Física, juntamente com as escolas parceiras, desenvolverá feiras de ciências nas
escolas, de modo que, caberá aos petianos dar o apoio necessário para os alunos das escolas
desenvolverem os experimentos propostos, e sempre que possível utilizando os roteiros já existentes
no site do PET-Física, como material de consulta inicial, oriundos de outra atividade (Banco de
Experimentos), podendo ser consultado online no sítio do Grupo PET-Física
(wp.ufpel.edu.br/petfisica). Os alunos das escolas se reunirão frequentemente com os petianos nas
escolas de origem, em horários comuns, a fim de desenvolver o planejamento e execução das feiras
de ciências. Durante a atividade, o aluno será confrontado por questões conceituais físicas e
limitações experimentais, cabendo ao petiano o desenvolvimento científico conceitual sobre esses
temas bem como o reforço da função do cientista, questionando os métodos empregados e
resultados obtidos, a fim de desenvolver o senso crítico sobre as situações.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Além da realização das feiras de ciências, durante essa atividade, tentaremos modificar o olhar do
aluno sobre as ciências exatas, desenvolvendo a ideia de que a construção do conhecimento pode ir
além de aulas tradicionais (quadro e giz), podendo ser discutidos conceitos acadêmicos com



experimentos atraentes, utilizando materiais simples (recicláveis em alguns casos). Com o mesmo
empenho, esperamos que o desenvolvimento dessa atividade apresente melhoria para os petianos,
discentes dos cursos de Licenciatura e em especial para discentes dos cursos de Bacharelado em
Física, uma vez que, pela proposta do curso e pela estrutura do curso, estes últimos possuem menos
contato com a comunidade, tornando enriquecedor esse ambiente escolar, assim como as discussões
e relatos sobre a atividade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para a conclusão de cada feira de ciências, é prevista que seja realizada na forma de apresentação
em cada escola, cabendo aos petianos presenciarem a conclusão de cada pequeno grupo, avaliando a
evolução conceitual de cada um dos alunos. Para o grupo acompanhar o desenvolvimento da
atividade, serão realizadas reuniões entre os petianos com o único objetivo de relatar o andamento
da atividade, bem como, trocar experiências sobre questões levantadas pelos alunos das escolas.

Atividade - Atividade Extensão - 5ª Semana Integrada da
Física

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 05/04/2021 02/06/2021

Descrição/Justificativa:
Esta atividade promove a integração da comunidade acadêmica vinculada ao departamento de Física
com o mercado profissional, possibilitando a troca de experiência entre os discentes e docentes de
diversas áreas do conhecimento. A semana integrada da Física recebe este nome pois visa integrar
os cursos de Licenciatura, Bacharelado, Mestrado e Doutorado em Física, comunidade e egressos.
Nessa atividade os alunos dos quatro cursos apresentam seus trabalhos de pesquisa, ensino e
extensão, além de participarem de palestras e minicursos ministrados por professores locais e
externos ao Departamento de Física.

Objetivos:
O evento tem como finalidade proporcionar aos estudantes vinculados ao Departamento de Física,
dos cursos de Licenciatura, Bacharelado e do programa de Pós-Graduação um conhecimento
abrangente sobre diferentes ramos que a Física contempla, nas áreas de ensino, de pesquisa e de
extensão, bem como atividades de educação ambiental, atividades antropológicas e educação
inclusiva. A atividade oportuniza aos participantes o contato e a troca de experiências com
profissionais de diferentes instituições e áreas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será realizada entre os dias 31/05/2021 e 02/06/2021 em horário integral (8:30 às 17:30) e contará
com a apresentação de diferentes temas voltados à área de Física, ministrado por palestrantes
escolhidos pelo grupo que organizará o evento. Nesse ano também serão realizados minicursos
durante a semana acadêmica que terão as propostas submetidas a partir do início do ano letivo e
avaliadas pela comissão organizadora. A organização do evento será realizada pelos coordenadores
dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física, pelo PET Física, PIBID-Física e o diretório
acadêmico dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física com apoio do Programa de Pós-
Graduação em Física e a Direção do IFM.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A Semana Integrada proporciona aos participantes atividades sobre diferentes áreas do



conhecimento, temas estes que não são abordados com tanta ênfase durante a graduação. Os
integrantes do grupo PET tem sua formação ampliada ao ter que auxiliar na organização do evento,
pois, para a proposição desta atividade é necessário que o grupo se envolva com a logística técnica e
administrativa, avalie e reflita sobre a própria graduação para apontar os temas que são
motivadores e de interesse da maioria dos colegas. Também é exigida a criatividade e diversificação
dos conhecimentos na proposição dos temas e enfoques.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Em reunião conjunta do Grupo PET-Física, coordenação dos cursos envolvidos, PIBID-Física e
diretórios acadêmicos será realizada uma avaliação qualitativa da atividade e a proposição de
modificações para o próximo ano.

Atividade - Atividade Ensino - Minicursos do PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 05/04/2021 03/12/2021

Descrição/Justificativa:
Como uma proposta de ampliação da formação acadêmica sobre conteúdos que não são
tradicionalmente contemplados nos projetos pedagógicos dos Cursos de Física da UFPel, o grupo
PET proporcionará um conjunto de minicursos sobre temas específicos que visam a complementação
da formação discente.

Objetivos:
Proporcionar aos graduandos e pós-graduandos do IFM o aprimoramento do conhecimento em
diversas áreas da física e da matemática, oportunizando o contato entre alunos e professores de
forma a ampliar e expandir a formação discente extra curricular. Na forma de extensão
universitária, alguns cursos poderão (de acordo com a disponibilidade) ser abertos para a
participação da comunidade externa a UFPel.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os minicursos serão realizados ao longo do ano de 2021, (levando em consideração o período de
pandemia, alguns minicursos serão adaptados) e incluirão assuntos envolvendo matemática, física e
áreas afins. Serão convidados ministrantes locais e de outras regiões para desenvolver os cursos de
curta duração. Por exemplo, estão previstos os cursos de Escrita Científica - LaTeX, introdução ao
Beamer, Introdução ao Linux, Introdução ao Wxmaxima, entre outros. O grupo buscará junto a
administração da Universidade maneiras de viabilizar a participação do público externo a
Universidade.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os petianos desenvolvam habilidades associadas ao planejamento, organização e
desenvolvimento de minicursos, além de habilidades de oratória e regência em sala de aula. Aos
participantes, espera-se que os mesmos se apropriem do conhecimento além do que é visto no
currículo pedagógicos dos cursos, discutindo tópicos de forma a garantir reflexões críticas que
motivem os educandos a seguirem na carreira científica, incentivando-os a traçar objetivos que
visem a entrada em programas de pós-graduação pesquisas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O método avaliativo das atividades será realizado através das opiniões dos alunos envolvidos tanto
na organização quanto na participação. Após recebermos as avaliações debateremos em reunião a



metodologia e o aproveitamento dos cursos.

Atividade - Atividade de Ensino - Calourada da Física

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
45 20/02/2021 30/06/2021

Descrição/Justificativa:
A atividade Calourada da Física tem como objetivo acolher os novos discentes dos cursos de
licenciatura e bacharelado em Física da Universidade Federal de Pelotas apresentando-lhes as
diferentes modalidades dos grupos de pesquisa, ensino e extensão do departamento de Física. A
interação com os veteranos é importante para o acolhimento do aluno ingressante, ainda, espera-se
que a troca de experiências auxilie os calouros a criar uma visão mais ampla sobre a vida acadêmica
e as áreas nas quais poderão atuar.

Objetivos:
Recepcionar e acolher os alunos ingressantes, apresentar-lhes os cursos de licenciatura e
bacharelado em Física e os grupos de trabalho vinculados ao departamento de Física nos quais
poderão atuar durante a graduação, além de proporcionar um momento de interação com os
veteranos do curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada nos primeiros dias do ano letivo de 2021. Serão apresentados os cursos de
Licenciatura e Bacharelado em Física e os grupos de pesquisas e programas vinculados ao
departamento de Física, sendo eles: Programa de Educação Tutorial - PET; Grupos de pesquisas em
Matéria Condensada; Ensino de Física; Teoria e Simulação de Sistemas Complexos; Altas e Médias
Energias; Física dos Plasmas e Feixes; Supercondutividade e Magnetismo; Crescimento de Cristais
Avançados e Fotônica; Diretórios Acadêmicos - DA; Programa de Pós-Graduação; Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Esperamos contribuir para o processo de adaptação dos alunos ingressantes, divulgar as atividades
dos grupos de trabalhos disponíveis e incentivar a participação dos alunos em atividades
extracurriculares disponibilizadas pelo departamento de Física e com isso, tentar reduzir a evasão e
reprovações nos semestres inciais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo PET-Física juntamente com os diretórios acadêmicos e a coordenação dos cursos de
Licenciatura e Bacharelado em Física, realizará uma avaliação qualitativa da atividade e a
proposição de aprimoramentos para os anos seguintes.

Atividade - Atividade de Pesquisa - Iniciação à Pesquisa
Científica

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
288 19/02/2021 10/12/2021

Descrição/Justificativa:
A pesquisa científica, além de ser um dos pilares do Programa de Educação Tutorial, é uma prática



importante para os estudantes de Física, tanto licenciandos como bacharelandos. A atividade se
justifica pela capacitação dos petianos enquanto pesquisadores, principalmente visando a
continuação de estudos em programas de pós-graduação. Além disso, o engajamento dos petianos
em grupos de pesquisa ligados ao Departamento de Física aproxima o grupo do corpo docente e do
programa de pós-graduação.

Objetivos:
Desenvolver atividades de pesquisa com aprofundamento do conhecimento e técnicas científicas,
introduzir os petianos mais novos na prática da pesquisa científica em qualquer tema acadêmico,
assim como oportunizar aos petianos mais avançados no curso uma maior dedicação à pesquisa,
visando uma futura aprovação em programas de pós-graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os petianos desenvolverão um projeto de pesquisa junto a um professor orientador do Dep. de Física
ou dentro do PET. Os petianos que ainda não estão ligados a projetos terão de procurar um
professor para orientá-los, enquanto aqueles que já estão pesquisando poderão tanto dar
continuidade ao projeto em andamento quanto procurar um novo orientador. Algumas atividades de
pesquisa desenvolvidas pelos alunos podem consistir em: leitura de artigos acadêmicos e revisão
bibliográficas, práticas de laboratório, escrita de trabalhos acadêmicos, entre outras. Mesmo nesse
período pandêmico os grupos se adaptaram para que os projetos pudessem continuar ativos.
Petianos que estão em períodos iniciais do curso podem desenvolver pesquisas relacionadas às
disciplinas introdutórias do curso.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se o envolvimento do Grupo PET-Física com os grupos de pesquisa do Departamento de
Física e pós-graduação em física. Assim como incentivar e ampliar a produção de trabalhos
científicos e seminários a serem apresentados em encontros e congressos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo avaliará a produção acadêmica de cada petiano (seminários, artigos científicos,
apresentações em congressos, etc.) além do engajamento dos alunos com seus projetos de pesquisa.

Atividade - Atividade de extensão - Oficinas de Física

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
64 20/03/2021 17/12/2021

Descrição/Justificativa:
Esta atividade contempla ensino e extensão. Proposta pelo Programa de Educação Tutorial da Física
a atividade consiste na apresentação de experimentos em ambientes escolares públicos ou privados.
Os experimentos são apresentados pelos petianos como uma forma alternativa (experimental) de
abordar os conteúdos do ensino médio, que vai além da aula convencional (quadros e giz). O grupo
trabalha experimentos específicos que utilizam, além dos equipamentos dos laboratórios do dep. de
Física, também materiais alternativos, que visam confrontar conceitos pré-existentes dos estudantes.
Nessa atividade o grupo conta com o apoio do Dep. de Física que empresta os equipamentos dos
laboratórios para que o grupo desenvolva suas atividades.

Objetivos:
Na qualidade de projeto de ensino e extensão tentamos proporcionar uma forma diferente de
apresentar os conceitos de física aos estudantes de ensino médio, auxiliando na formação destes.



Esta atividade também terá a importância de proporcionar aos graduandos um primeiro contato com
as escolas desde os anos iniciais do curso, levando em conta que as cadeiras específicas de estágio
curricular ficam apenas na segunda metade do curso, tornando distante a experiência em sala de
aula e a relação de futuro professor com os estudantes, bem como proporcionar aos estudantes do
Curso de Bacharelado em Física e experiência didática, uma vez que essa não é abordada na grade
curricular do curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Inicialmente os petianos buscam agendar as oficinas junto às escolas da região. Cada integrante fica
responsável pela apresentação de um ou mais experimentos que englobem a temática escolhida pelo
grupo. Os experimentos são preparados e discutidos entre os petianos, através de ensaios internos.
No decorrer das apresentações os conceitos espontâneos e científicos são discutidos e confrontados.
Como subsidio para a preparação das oficinas, sempre que possível, o grupo também utiliza os
experimentos que são preparados na atividade Banco de Experimentos, aproveitando a proximidade
de propostas como ferramenta auxiliar da atividade.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Neste processo tentamos desmistificar o olhar do aluno para as ciências exatas, mostrando que não
é apenas um \"amontoado de fórmulas\", estimulando o interesse e a curiosidade sobre o que foi
apresentado. As oficinas também cumprem um papel de divulgação das atividades dos Cursos de Lic.
e Bach. em Física, na forma de extensão Universitária.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade é avaliada em reuniões do grupo, no qual discutimos a organização, realização e
conceitos que foram abordados durante as oficinas. A partir dessas discussões são realizadas
modificações na forma de apresentar os experimentos tentando resolver problemas pontuais que
possam surgir.

Atividade - Atividade de Ensino - Inglês no PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
96 08/02/2021 17/12/2021

Descrição/Justificativa:
O domínio da língua inglesa é de fundamental importância na área de física e na formação
acadêmica como um todo, já que a grande maioria dos artigos científicos, livros e materiais para
estudo utilizam o inglês como língua padrão. Esta atividade visa ensinar e reforçar o conhecimento
dessa ferramenta necessária para a formação dos petianos através de encontros semanais remotos
nos quais serão realizadas aulas gramaticais e atividades lúdicas em grupo que desenvolverão a
oratória de inglês.

Objetivos:
O objetivo da atividade é introduzir integrantes do grupo PET-Física no conhecimento e domínio da
língua inglesa.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Dando continuidade a atividade Inglês no PET que já vem sendo realizado, o grupo PET se reunirá
semanalmente para realizar um curso de inglês com duração de uma hora por aula além de
atividades de fixação. O Curso será ministrado, de forma remota, por petianos que possuem
experiência e fluência na língua inglesa. As aulas serão abordadas com diferentes metodologias,



sendo elas: leituras, conversação, escrita e atividades lúdicas. O intuito dos encontros é desenvolver
e aprimorar o vocabulário, domínio e pronuncia da língua Inglesa. Serão atribuídas tarefas para
serem realizadas no decorrer da semana (homework) aos petianos participantes.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os petianos possam utilizar a experiência adquirida para acessar outros meios de
informação (livros, artigos, palestras e cursos, ou mesmo um futuro intercambio), que são de mais
fácil acesso na língua inglesa, permitindo uma formação mais qualificada.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo fará autoavaliações periódicas, em relação ao conteúdo do curso e andamento da atividade.
Se necessárias, serão realizadas mudanças na metodologia, de forma a satisfazer as demandas e
necessidades do grupo.

Atividade - Atividade Ensino - Calouros, adote seu PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
52 22/02/2021 17/12/2021

Descrição/Justificativa:
Esta atividade prevê a integração dos calouros com os petianos, de diversos semestres do curso,
possibilitando uma maior interação, socialização e companheirismo entre os mesmos. O nível de
reprovação e evasão nos cursos de Física, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, costuma ser
alto, com mais da metade dos ingressantes saindo do curso nos primeiros semestres. O Grupo
analisou e percebeu que um dos problemas que levam a essa problemática é a dificuldade de
adaptação dos ingressantes nas particularidades do meio acadêmico. Os petianos estarão dispostos a
auxiliá-los e integrá-los aos seus respectivos cursos, primando por suas permanências na UFPel.

Objetivos:
Proporcionar uma melhor experiência aos ingressantes, com um ambiente acolhedor e amigável,
com a finalidade de reduzir os índices de reprovação e evasão dos cursos de Bacharelado e
Licenciatura em Física da UFPel.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Nas primeiras duas semanas do primeiro semestre letivo do ano, o grupo, juntamente com os
diretórios acadêmicos, realizará uma dinâmica de apadrinhamento dos ingressantes. Nesse
processo, cada petiano ficará responsável por um determinado grupo de calouros, de forma
aleatória, tanto da Licenciatura quanto do Bacharelado do curso de Física, atuando na forma de
tutoria para auxiliar na adaptação à Universidade, como por exemplo: mostrando o Campus, também
proporcionar uma integração entre os alunos e tirar dúvidas sobre o funcionamento do Curso e das
disciplinas iniciais, dentre outros.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Com a atividade espera-se reduzir os níveis de reprovação e evasão dos cursos de Licenciatura e
Bacharelado em Física nos semestres iniciais e no decorrer dos cursos, como também proporcionar
uma maior interação e socialização entre os alunos ingressantes, os veteranos e o restante da
comunidade acadêmica, auxiliando na adaptação e influenciando na permanência dos mesmos no



curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Semestralmente, os petianos irão comparar os números de desistência e reprovações nos semestres
iniciais e comparar esses dados com aqueles referentes aos anos anteriores à realização da
atividade.


