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A EXPERIMENTAÇÃO ATRAVÉS DA CONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA: 

UMA PROPOSTA PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO  

 

Évany Silva dos Santos1; Rafaele Rodrigues Santos1; Girlene Kainá da Silva Guilherme1, 
Maria Clara de Medeiros Santos1, Jefferson Barbosa Dantas1, Juniely Soares Silva1, 
Tatiana de Almeida Silva1, Fernando Emanuel de Souza Macedo1, Gleydis Manalig 

Pereira Dantas1, Iuri Laurindo de Oliveira1; Francisco Jonathan de Oliveira1; Joklevson 
Lopes dos santos1; Orientadora: Cláudia Patrícia Fernandes dos Santos 

 
1 alunos PET Química UFCG: evanysilva889@gmail.com 

2 Docente do Curso de Licenciatura em Química do Centro de Educação e Saúde – CES/UFCG. Tutora do 
PET Química UFCG: santosclaudia0412@gmail.com 

 
 

PET Química, Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, campus Cuité, 

Paraíba. 

 

EIXO TEMÁTICO: [Educação como meio de Transformação] 

 

Resumo 

A atividade foi desenvolvida com alunos de 1º e 2º ano do ensino médio dentro I 

Simpósio das Ciências da Natureza e Matemática promovido pela Escola Estadual Cidadã 

Integral Técnica Jornalista José Itamar da Rocha Cândido na cidade de Cuité. A oficina se 

deu através da realização de experimentos com materiais de baixo custo e que estão 

presentes no dia a dia dos alunos, foram realizados experimentos como: densidade de 

sólido, líquido e gás; derretendo isopor na acetona; semáforo químico; água que pega 

fogo, água furiosa e o enchimento automático de balões. Sendo assim, o objetivo 

principal da oficina foi apresentar maneiras alternativas de aprender conteúdos de 

química relacionando a teoria com a prática com intuito de dinamizar e despertar 

interesse nos alunos pela disciplina de química.   

 

Palavras – chave  

Experimentação, ensino, química  

 

Introdução 

Atualmente pode-se perceber que o ensino de química tem sido de grande temor 

entre os alunos, pois ainda existe um paradigma tradicionalista a ser quebrado.  
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Desta forma, o ensino de química é denominado como de difícil compreensão e 

rotulado de formulas e teorias prontas e acabadas. Logo, há uma necessidade de 

quebrar esse paradigma para construção de novos pensamentos e aprendizagem da 

disciplina, tendo em vista a utilização da experimentação como instrumento inovador e 

incentivador ao aprendizado da química, através da experimentação pode-se despertar 

no aluno autonomia para criticar e investigar o porquê as coisas acontecem em nosso 

meio, sendo assim a contextualização dos conteúdos vistos em sala de aula com 

cotidiano do aluno é de suma importância para o processo de ensino-aprendizagem do 

mesmo. 

Por estas razões acredita-se que o ensino de química não é considerado fácil na 

visão dos alunos, principalmente no ensino médio, o que promove o desinteresse pela 

disciplina.  

O ensino de Ciências Naturais no Brasil é caracterizado por aulas marcadas 
pela manutenção do “conteudismo”, principal característica do ensino 
tradicional do tipo transmissão – recepção, onde a posse dos conhecimentos 
está na figura do professor, que repassa os conteúdos adquiridos na sua 
formação, priorizando apenas a apresentação de leis e fórmulas sem a 
interligação com o cotidiano dos alunos; esta metodologia ultrapassada 
dificulta o processo ensino – aprendizagem e tem sido a principal causa do 
desinteresse dos alunos pelas aulas de química (BRASIL, 2008; PAZ; PACHECO, 
2010). 

 

         Desta forma, a oficina tem por objetivo apresentar experimentos como uma 

proposta facilitadora nas aulas de química, tendo em vista auxiliar na aprendizagem dos 

alunos de forma que o mesmo possa associar o seu cotidiano com os conteúdos vistos 

em sala. Como também despertar no aluno uma visão mais investigadora, crítica e 

motivadora a aprender os conteúdos de química. 

  

Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual Cidadã Integral Técnica Jornalista José 

Itamar da Rocha Cândido, com a finalidade de realizar experimentos que relacionassem 

o cotidiano dos alunos com os conteúdos vistos em sala de aula.  

Desta forma, planejou-se uma oficina com uma sequência de experimentos associados 

ao cotidiano dos alunos, sendo eles: densidade de sólido, líquido e gás; derretendo  
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isopor na acetona; semáforo químico; água que pega fogo, água furiosa e o enchimento 

automático de balões.  

 

Resultados e Discussão 

      Na prática realizada conseguiu-se aplicar todas as experiências de forma agradável 

e produtiva, tendo em vista a autonomia dado ao alunado em realizar cada 

experimento tendo em vista as produtivas discussões que ocorreram durante a oficina.  

Desta forma, a oficina ministrada teve um retorno positivo conseguindo atingir o 

objetivo inicial de associar o cotidiano com os conteúdos aprendidos em sala de aula 

de forma contextualizada deixando assim de lado o tradicionalismo de aulas apenas 

expositivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

 

 
Fonte: própria 
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Conclusões: 

Diante dos aspectos citados pode-se concluir que a experimentação interligada com a 

teoria proporciona interesse em aprender a disciplina como também despertam o lado 

crítico e investigativo do aluno. Desta feita, o professor sai do comodismo de apenas 

aulas expositivas e teóricas para aulas mais práticas e que cativam a atenção do aluno, 

facilitando assim seu entendimento e desmitificação de que a disciplina é apenas 

fundamentada em formulas e leis a serem seguidas, logo a experimentação como 

proposta de ensino de química é fundamental na construção do conhecimento.  

 

Referências: 

SANTOS, É. S. A EXPERIMENTAÇÃO COMO FERRAMENTA FACILITADORA NO ENSINO 

DE QUÍMICA In: CONGRESSO NACIONAL EM EDUCAÇÃO, 5., 2018. Recife. Anais 

eletrônicos. Recife, 2018 

GIORDAN, M. O papel da Experimentação no Ensino de Ciências. In: Química Nova 

Escola, n° 10, pp. 43-44, 1999. 

MERÇON, F. A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA In: ENCONTRO NACIONAL 

DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 4., 2003. Bauru-SP. Anais eletrônicos.  
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 COMO FALAM OS GAYS NORDESTINOS: 

Percepções linguísticas da Sexualidade 

 

Higor Araújo da Silva1; Victor Hugo Alves da Luz Ramos¹; Bruno Huann da Silva 

Nogueira¹; Carlos Álack de Lima¹; Denilton André de Souza¹; Edmilson Lucas Calado¹; 

Eduardo de Lima Beserra¹; Eduardo Felipe Pereira de Lima¹; Maria Joice Araújo 

Batista¹; Rodrigo Selmo da Silva¹; Tais Siqueira do Nascimento¹; Veronica Marques do 

Nascimento Oliveira¹; Dorothy Bezerra de Silva Brito2.  

mitoshigor22@gmail.com  

PET Conexões de Saberes – Linguística, Letras e Artes (PET C/S – Linguística, 

Letras e Artes), Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica 

de Serra Talhada (UFRPE/UAST), Serra Talhada, Pernambuco. 

EIXO TEMÁTICO: Incentivo à cultura como meio de transformação 

 

Resumo 

O workshop COMO FALAM OS GAYS NORDESTINOS: Percepções linguísticas da 

Sexualidade faz parte do projeto (Re)Pensando Gênero: debates interdisciplinares que, 

por meio de pesquisas sociolinguísticas, estuda a fala dos gays nordestinos, bem como 

suas comunidades de prática, teve como objetivos: contribuir para a ampliação da 

discussão referente à distinção sexo/gênero a partir da promoção de espaços de discussão 

não só no âmbito da Linguística, como também nas diversas áreas do conhecimento 

contempladas pelo corpo docente e técnico da UFRPE/UAST; além de estabelecer um 

diálogo entre a Universidade, a Educação Básica e a sociedade serra-talhadense como um 

todo. Sendo assim, o evento considerou comunidades de fala que, embora marginalizadas, 

refletem uma realidade linguística do Brasil. 

 

Palavras – chave  

Linguagem, gênero, sociolinguística, debate.  

 

Introdução 

A distinção gênero/sexo tem ganhado cada vez mais importância no contexto científico 

atual, principalmente na área das Ciências Humanas. Na Linguística, por exemplo, 

Wodak e Benke (1997) afirmam que as pesquisas correlacionando linguagem e gênero 

tiveram início com os trabalhos de Labov, nos anos 60. Nessa tradição, o gênero é visto  

 

                                                
1 PETiano/a bolsista do grupo PET/CS –Linguística, Letras e Artes e discente do curso Licenciatura plena 
em Letras – Português/Inglês da Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de 

Serra Talhada UFRPE/UAST 
2 Tutora do grupo PET/SC – Linguística, Letras e Artes e docente da Unidade Acadêmica de Serra 
Talhada (UAST) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 
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como o sexo biológico, sendo que não são feitas considerações acerca da construção 

social do gênero. Com isso, o gênero é controlado da mesma forma que a escolaridade, a 

idade ou a classe social – fatores que importam apenas na medida em que são passíveis 

de serem estatisticamente medidos. Eckert e McConnell-Ginet (2003) defendem que 

ambas as categorias – sexo e gênero – não podem ser consideradas sinônimos, visto que  

o segundo é a elaboração social do primeiro. Para as autoras, por exemplo, a dicotomia 

menina-menino é a primeira a partir da qual a nossa identidade é formada. Meninas e 

meninos aprendem a ser femininas ou masculinos através das práticas sociais que existem 

nas diversas comunidades às quais eles pertencem. Assim, tem-se que: (i) meninas e 

meninos são tratados diferentemente por seus pais em relação ao padrão linguístico que 

esses utilizam, à maneira pela qual eles brincam com seus filhos ou aos brinquedos que 

eles escolhem para suas filhas e filhos; (ii) as meninas e os meninos se envolvem com os 

mesmos grupos sexuais durante grande parte da infância, o que significa que meninas e 

meninos são socializados em diferentes culturas de gênero – isto, por sua vez, influencia 

o comportamento verbal que elas/eles desenvolvem. Dito isso, o workshop teve seus 

objetivos pautados em contribuir para a ampliação da discussão referente à distinção 

sexo/gênero a partir da promoção de espaços de discussão não só no âmbito da 

Linguística, como também nas diversas áreas do conhecimento contempladas pelo corpo 

docente e técnico da UFRPE/UAST, estabelecendo um diálogo entre a Universidade, a 

Educação Básica e a sociedade serra-talhadense como um todo. 

 

Metodologia 

Após discussões acerca da temática do workshop, as quais ocorreram em encontros entre 

o grupo PET/CS e sua atual tutora Prof.ª Dr.ª Dorothy Brito, fora realizado o convite ao 

Prof. Dr. Danniel da Silva Carvalho para ministrar o workshop e instigar as discussões 

propostas durante todo o evento, gerando, dessa forma, diversos debates sobre gênero-

sexo-língua. 

Por se tratar de um projeto de caráter interdisciplinar, que contemplou diversas áreas 

(Linguística, Literatura, Sociologia, Psicologia, Pedagogia, Filosofia), o projeto contou 

com, além do Grupo PET/CS, professores e técnicos especializados nas áreas 

contempladas. Viabilizamos o debate a partir da promoção de mesas-redondas e da 

exibição de filmes e documentários, além do estabelecimento de parcerias com coletivos 

e grupos de pesquisa que se dedicam ao tema e a discussões afins, como o Dadá, o Diverso 

e o Macondo, dentre outros.  

O professor iniciou o workshop apresentando seu grupo de estudo, logo depois levantou 

questões sobre gênero, sexo biológico e como se dá a forma de interação entre os sujeitos 

que compõem o grupo LGBTQI+. Além disso, expôs algumas marcas linguísticas que, 

de um modo geral, são predominantes nas comunidades de prática.  

 

Resultados e Discussão 
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O professor propôs algumas atividades práticas, as quais possibilitaram rodas de 

discussões e esclarecimentos acerca da distinção gênero/sexo, bem como sua repercussão 

em diferentes âmbitos sociais, inclusive na própria comunidade acadêmica e no fazer 

científico. Já no que concerne à linguística, obtivemos por parte do professor uma grande 

contribuição para o desenvolvimento de uma reflexão sobre a heterogeneidade dos usos 

da língua por uma parcela dos falantes do português, a priori, excluídos dos estudos 

tradicionais da linguística. Dessa forma, o evento considerou comunidades de fala antes 

marginalizadas, embora estas reflitam uma realidade linguística no Brasil. A intenção do 

workshop, nesse caso, foi mostrar a correlação existente entre as variáveis linguísticas e 

o sexo (entre outras categorias sociais), na perspectiva da Terceira Onda da 

Sociolinguística Variacionista. Para tais discussões, o workshop contou com a 

participação de dezessete inscritos, dentre estes, tanto alunos da UAST quanto de outras 

instituições. 

 

Conclusões: 

Diante do que foi exposto, podemos considerar que o evento teve um bom aproveitamento 

em virtude da importância social dos temas abordados na ocasião, contribuindo para a 

desconstrução de preconceitos e estigmas relacionados às condições existenciais e morais 

do grupo LGBTQI+, que têm seu reflexo, em parte, em como são julgados/avaliados os 

usos linguísticos associados a esse grupo. No mais, o evento serviu como um instrumento 

de transformação e incentivo à cultura e à diversidade.  

 

Referências: 

ECKERT, P.; McCONNELL-GINET, S. Language and gender. Cambridge University 

Press. Cambridge, 2003. 

 

SANTOS, R. L. A. A metodologia da pesquisa em sociolinguística variacionista. 

Revista espaço acadêmica. Vol., nº 97. 2009 

 

WODAK, R.; BENKE, G. Gender as a sociolinguistic variable: New perspective on 

variation studies. In F Coulmas (ed.), The Handbook of Sociolinguistics. Blackwell, 

Oxford, 1997. 

 

 

7



 
 

 

 

 

 

MINICURSOS PLATAFORMA OFFICE: UMA PRÁTICA ALÉM DO ENSINO 

 

Ricardo Magnago de Oliveira1; Bárbara M. dos Santos2, Eveline O. Malaquias2; 

Fabrício L. Santos1; Filippe N. Rodrigues2; Gabriéla R. Sousa2; Júlia S. Barbosa1; 

Juliana S. Andrelino1; Karla E. M. Barros1; Maykol H. Silva1; Maria Eduarda C. 

Leitão2; Patrick L. F. da Silva2; Thales de A. Cruz2; Marielce de Cássia R. Tosta3; 

Mônica Maria P. Tognella4.  

ricardomagnago@hotmail.com 

PET ProdBio, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo. 

 

EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

Com objetivo de tornar os(as) petianos(as) como multiplicadores de conhecimento, 

promover a interação com os demais discentes do campus e destacar a importância do uso 

de tecnologias no meio acadêmico, o PET ProdBio oferece à comunidade acadêmica 

minicursos dos principais softwares do Pacote Office© usados na universidade, sendo 

eles Excel, Power Point e Word. Os minicursos são ministrados a cada semestre pelo 

grupo de petianos(as) para a comunidade acadêmica, para isto estudam os conteúdos de 

cada ferramenta nas plataformas digitais, além de formularem aulas didáticas que são 

apresentadas previamente nas reuniões administrativas para haver discussão sobre os 

conteúdos e forma de abordagem. Os feedbacks positivos e a frequente procura pela oferta 

dos minicursos, retratam a importância dessa atividade extracurricular tanto para os(as) 

petianos(as), quanto para os participantes. A prática e a integração com eixo ensino 

desenvolve nos(as) petianos(as) habilidades quanto à oralidade, didática e comunicação 

com o público. Além disso, aprimora o uso de tecnologias, importante para otimização 

dessas ferramentas nos trabalhos acadêmicos e atividades futuras de todos os que a 

realizam e participam do minicurso. 

 

 

                                                
1 PETiano discente (bolsista) do grupo PET ProdBio e discente do curso de Ciências Biológicas 

(Bacharelado) da Universidade Federal do Espírito Santo.  
2 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET ProdBio e discente do curso de Engenharia de Produção da 

Universidade Federal do Espírito Santo. 
3 PETiana tutora do grupo PET ProdBio e docente do Departamento de Engenharias e Tecnologia da 

Universidade Federal do Espírito Santo. 
4 PETiana tutora do grupo PET ProdBio e docente do Departamento de Ciências Agrárias e Biológica da 

Universidade Federal do Espírito Santo. 
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Palavras – chave  

Tecnologia, Minicursos, Ensino, Habilidades. 

 

Introdução 

O artigo 207 da Constituição Federal impõe às Universidades a obediência ao princípio 

de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 1988). O Programa de 

Educação Tutorial (PET), visando a garantia dessa tríade, busca desenvolver ações que 

permitam uma formação global, tanto do(a) bolsista quanto dos demais estudantes, 

proporcionando-lhes uma compreensão integral do que ocorre consigo mesmo e no 

mundo (Ministério da Educação, 2006). 

Neste mesmo contexto, um dos objetivos do programa é o estímulo da melhoria do ensino 

de graduação por meio da atuação dos(as) petianos(as) como agentes multiplicadores 

(Ministério da Educação, 2006), disseminando novas ideias e práticas entre o conjunto 

dos discentes do curso. Não diferente dos demais, no eixo de Ensino, o PET almeja o 

aprimoramento do curso e de seus estudantes, buscando a resolução de problemas que são 

encontrados na graduação (GOMES, 2018). 

Outrossim, as atividades de ensino vêm a proporcionar uma exímia troca de saberes e 

experiências entre as partes envolvidas. Segundo Freire (1996, p. 12) “... ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção.” Além do citado, é relevante pontuar a importância do ensino tecnológico nas 

universidades. Sobre tal temática, Silva (2010, p .276) explica que “num estado evolutivo 

em que a educação caminha sempre para a busca de novas fronteiras, essa aprendizagem 

vem ao encontro de descobertas de novas tecnologias”. 

Sendo assim, contemplando tal eixo e sua importância, o PET ProdBio oferece minicursos 

aos(às) graduandos(as) do Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES) 

destacando-se aqueles que compõem a plataforma Office: Excel, Power Point e Word. 

Essa atividade objetiva proporcionar aos estudantes o desenvolvimento extracurricular, 

ampliando suas habilidades e competências tecnológicas; contribuir para maior 

capacitação profissional; e integrar ferramentas tecnológicas no desenvolvimento de 

disciplinas obrigatórias. Ademais, também visa-se agregar aos petianos o 

desenvolvimento da didática e da troca de saberes por meio desta prática de ensino. 

 

Metodologia 

A oferta dos minicursos das principais plataformas do pacote Office utilizadas no meio 

acadêmico (Excel, Power Point e Word) teve início no ano de 2017, com o ensino da 

plataforma Excel. Freire (1996, p. 14) afirma que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa 

sem ensino”. Dessa forma, no planejamento do ano de 2018 os petianos, orientados pelas 

tutoras, se dividiram em três grupos de acordo com os temas, onde ficaram responsáveis 

por pesquisar e estudar os programas em plataformas digitais e realizaram uma 

apresentação interna para avaliação do grupo. Essa metodologia foi alterada no 

planejamento para o ano de 2019, no qual ocorreu a união dos minicursos PowerPoint ao 

Word e duas edições do Excel serão ofertadas. Anterior à data de início dos minicursos, 

fica definido o período de inscrições online, que permitem aos(as) discentes 

interessados(as) se candidatem. O número de vagas é limitado de acordo com a 

disponibilidade do espaço físico onde será realizado dentro do Centro, assim é priorizada 

a ordem de inscrição. 
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Um projetor visual expõe slides didáticos preparados pelos próprios petianos(as), isso 

auxilia no entendimento das funções ensinadas de cada software, em outro projetor fica 

aberta a plataforma para que a função seja demonstrada. O(a) participante pode utilizar o 

computador pessoais, de maneira individual ou em duplas, ou ainda, pode optar pela 

utilização dos computadores dos laboratórios, quando a atividade é aplicada neste espaço. 

Semanalmente, ao longo do ano, os(as) petianos(as) responsáveis por apresentar a 

atividade, disponibilizam duas horas para sanar dúvidas sobre o uso das ferramentas 

desses softwares em suas atividades acadêmicas, na sala do PET ProdBio. Ao final de 

cada um dos minicursos é aplicado um questionário de avaliação, digital ou manuscrito, 

onde o(a) participante destaca os pontos positivos e negativos, o que permite à melhoria 

e evolução do mesmo. O questionário contém perguntas que expõem a contribuição dessa 

atividade de ensino para os(as) estudantes, o desempenho dos ministrantes e a associação 

entre teoria e prática. Além disso, é questionado se eles voltariam a fazer um minicurso 

com o grupo PET e se eles indicariam a um(a) amigo(a). 

Os demais integrantes do grupo fazem a avaliação dos responsáveis pelos cursos durante 

as reuniões administrativas. Não obstante, outra análise ocorreu com os(as) petianos(as) 

participantes dessa ação, por meio de questionários, para identificar benefícios em sua 

formação através desta atividade. 

 

Resultados e Discussão 

Até o corrente ano, a aplicação do minicurso de Excel aconteceu em duas edições, sendo 

uma realizada em 2017 e outra em 2018. Já os minicursos de Power Point (Figura 1) e 

Word (Figura 2) foram aplicados uma vez cada, no ano de 2018. 
 

Figura 1: Minicurso Power Point 

 

Fonte: Acervo PET ProdBio, 2018 
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Figura 2: Minicurso Word 

 
    

Fonte: Acervo PET ProdBio, 2018 

 

A realização dessa atividade, em todas as suas edições, foi plenamente executada e 

garantiu o reconhecimento do grupo e participação dos alunos. O Gráfico 1 apresenta o 

total de participantes que cumpriram a carga horária mínima de 75% de presença nos 

cursos. 

 
Gráfico 1. Quantidade de participantes em cada minicurso 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019  

 

Os minicursos são registrados no Sistema de Informações de Extensão (SIEX), e os(as) 

participantes recebem seus certificados emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). 

Cabe ressaltar que não é cobrada nenhuma taxa para participação nas atividades, porém,  
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é comum que solicite ao(à) inscrito(a), doação de determinados insumos (alimentos não 

perecíveis, materiais de limpeza e higiene) que são repassadas para instituições 

assistenciais da cidade de São Mateus. Esta ação tem o intuito de contribuir com ações 

sociais que existem no município e trabalhar com os estudantes o conceito de 

solidariedade. Ressalta-se que essa doação é voluntária, não sendo um requisito para 

participação no curso.  

Ao término dos minicursos, os(as) participantes puderam avaliar o desenvolvimento da 

atividade e, foi percebido que todos os minicursos realizados até então obtiveram 

avaliação positiva. Dessa forma, os(as) estudantes enxergam como importante para 

pesquisas, trabalhos acadêmicos e mercado de trabalho ter domínio dessas ferramentas 

Pela aplicação do questionário aos(as) petianos(as) que ministraram os minicursos, para 

avaliar a contribuição da atividade no grupo, identifica-se que competências como 

didática de ensino, oralidade e comunicação foram aprimoradas durante a realização da 

ação.  

É percebido pelo grupo que ao longo dos semestres a participação dos(as) estudantes nas 

atividades é cada vez maior e conta ainda com o incentivo dos(as) professores(as) do 

campus. Ademais, é crescente o número de solicitações que o PET recebe para ofertar 

mais vezes os cursos ou que isto ocorra em outros horários para que mais pessoas possam 

participar. Ressalta-se que todas as demandas recebidas são discutidas e sempre se 

verifica a possibilidade de atender o maior número possível de atividades no 

planejamento anual do grupo. 

  

Conclusões: 

Segundo o Ministério da Educação (2006) “as atividades extracurriculares que compõem 

o Programa têm como objetivo garantir aos alunos do curso oportunidades de vivenciar 

experiências não presentes em estruturas curriculares convencionais, visando a sua 

formação global e favorecendo a formação acadêmica, tanto para a integração no mercado 

profissional como para o desenvolvimento de estudos em programas de pós-graduação.” 

Neste contexto, a atividade possibilitou a melhoria na formação acadêmica dos 

participantes e, consequentemente, dos cursos de graduação em que estão inseridos, uma 

vez que permite a aquisição de conhecimentos e competências que não são repassados em 

sala de aula, além de prepará-los para atividades vindouras. 

Ressalta-se também que estas ações promovem melhor integração do grupo PET ProBio 

com a comunidade acadêmica, que tem reconhecido a importância dos cursos e solicita 

novas edições e novos horários. Ademais, a aplicação dos minicursos permitiu ao grupo 

desenvolver a prática de ensino contemplando este eixo do tripé universitário, exercitou 

o senso crítico, despertou empatia ao visualizar necessidades dos demais discentes e 

propor atividades para saná-las, habilidades que vão contribuir para a formação cidadã do 

profissional. 

Os(as) petianos(as) que aplicaram essas atividades ressaltam melhora na comunicação e 

maior segurança ao falar em público, além de outras habilidades já citadas neste trabalho, 

o que pode ser evidenciado pela fala da petiana egressa Vitória Manuella Pimenta 

Corrêlo, que aplicou os minicursos Power Point e Excel: 

 

 

12



 
 

“Oferecer o minicurso na universidade e ministrar ele foi extremamente importante pro 

meu aprendizado, afinal tive que estudar o conteúdo pra passar  

com segurança, aprendi o planejamento de uma aula e apresentação, tive experiência em 

como ter didática e a ter segurança”.  

 

Outrossim, é retratada a otimização dos recursos oferecidos por essas plataformas em 

trabalhos acadêmicos, haja vista que os membros do grupo fazem estudo prévio de 

conteúdos que até então não dominavam. 
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EIXO TEMÁTICO: Unidos pela Tríade 

 

 

Resumo 

Minuto Estratégico consiste em programas de rádio do Programa de Educação 

Tutorial – Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão na UFVJM. O programa é 

veiculado a Rádio Universitária no canal 99,7 FM, bem como em links onde os áudios 

são divulgados no site do PET Estratégias. O programa é uma estratégia criada por este 

grupo PET para ampliar a divulgação de suas ações, bem como promover maior 

informação para os ouvintes. A primeira temporada do programa conta com diversas 

pílulas radiofônicas dos projetos que foram realizados pelo grupo no ano de 2018, com 

base no tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2018: “Ciência para a 

redução das desigualdades”. 

 
Palavras – chave 

Divulgação, Projetos, Retenção, Evasão, Rádio. 

 
Introdução 

 
O Brasil vivencia um ciclo de crescimento, no entanto a desigualdade social, 

econômica e de gênero ainda é um problema a ser corrigido. De acordo com a 

Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil está entre os 5 países mais desiguais 

do mundo, com base na análise dos dados do imposto de renda referentes aos anos de 

2006 a 2014 (Souza; Medeiros, 2017). O referente estudo analisou 29 países, entre 

desenvolvidos e em desenvolvimento, mostrando que o 1% da população brasileira mais 
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PETiana discente (bolsista) do grupo PET Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão na UFVJM e 

discente do curso Fisioterapia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 
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PETiana discente (bolsista) do grupo PET Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão na UFVJM e 
discente do curso Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 
3 

Tutora do grupo PET Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão na UFVJM e docente do Instituto 

de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 
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rica concentra entre 22% a 23% do total da renda do Brasil, nível superior ao índice da 

média internacional (Souza; Medeiros, 2017). 

 

Diante desses dados alarmantes de desigualdades sociais, o Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, definiu como tema da Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia de 2018: “Ciência para a Redução das 

Desigualdades”. O tema está relacionado a um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) estipulados pela Organização das Nações Unidas, especificamente o 

objetivo de número 10 - Redução das Desigualdades dentro dos países e entre eles. 

 

Com base nesta perspectiva de redução das desigualdades, foi elaborado e 

executado pelo PET – Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão na UFVJM, 12 

projetos de extensão visando reduzir essas desigualdades na população no Vale do 

Jequitinhonha. Após esse trabalho surgiu o programa de rádio Minuto Estratégico 

(Figura 1), como medida de ampliar a divulgação de informações para a população local 

por meio dos programas radiofônicas e nas redes sociais do grupo PET. 

 

O objetivo da primeira temporada deste programa consiste em informações que 

possam diminuir a desigualdade social, econômica e de gênero. 

 

 
Metodologia 

O programa radiofônico Minuto Estratégico foi criado a partir da necessidade de 

ampliar a divulgação dos projetos realizados por este grupo PET, e a fim de promover 

conhecimento para os ouvintes acerca de questões relevantes para toda a população. Em 

sua temporada de estreia o programa apresentou temas que abordaram questões que 

possam reduzir as desigualdades presentes no Brasil. 

O programa vai ao ar pela Rádio Universitária da UFVJM de segunda-feira à 

sexta-feira, em seis horários durante o período diurno no canal 99,7 FM. O mês de 

estreia abordou questões relacionadas à desigualdade de gênero, feminismo e 

empoderamento, além de questões relacionadas desigualdade ao acesso à saúde 

informando sobre a higienização e a forma correta de lavar as mãos, para prevenir 

doenças contagiosas. 

No segundo mês, o assunto abordado foram as técnicas agropecuárias para 

instruir os pequenos agricultores e promover conhecimento sobre plantação. Além 

disso, apresentou-se também um programa sobre modo de descobrir se o combustível 

foi adulterado ou não. 

No mês seguinte, os assuntos abordados foram as técnicas de estudo para 

melhorar o rendimento acadêmico dos estudantes e sobre a utilização do solo para 

produzir tintas que podem ser usadas para pintar paredes de casas e artesanato em papel. 
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Para que os programas radiofônicos sejam atrativos para os ouvintes, faz-se 

necessário que os temas estejam sempre trazendo novidades. 

 
Os programas foram estruturados de acordo com o modelo criado por este grupo 

PET, da seguinte forma: a vinheta de abertura é fixa para todos os programas, 

geralmente gravada por um locutor experiente. Essa vinheta contém o nome do 

programa e o slogan. Como se segue: 

MINUTO ESTRATÉGICO (-nome do programa). - PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO TUTORIAL ‘ESTRATÉGIAS PARA DIMINUIR A RETENÇÃO E A 

EVASÃO NA UFVJM’(-slogan do programa). 

 
Após isso, vem a introdução falando sobre o tema da temporada. Em seguida, 

apresenta o nome do estudante que está gravando e os assuntos que serão abordados. 

Essa parte é fixa para todos os programas radiofônicos gravados no mês. Exemplo: 

OLÁ, QUERIDO OUVINTE DA RÁDIO UNVIVERSITÁRIA! EU SOU (-nome 

do locutor) E A PRIMEIRA TEMPORADA DO NOSSO PROGRAMA VAI ABORDAR 

CIÊNCIA PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES (-tema da temporada). NESTE 

MÊS DE ESTREIA, VAMOS FALAR SOBRE (-nesse momento falamos sobre os 

assuntos que serão tratados). 

 
Em seguida, entra o assunto principal, com as informações para o ouvinte. Esse 

texto deve ser pequeno e objetivo, para não cansar o ouvinte, ou seja, para que ele 

consiga entender a mensagem de forma simples e rápida. Segue exemplo do texto 

central do primeiro programa radiofônico do Minuto Estratégico: 

VOCÊ SABE O QUE É FEMINISMO? O TERMO SIGNIFICA UM 

ENGAJAMENTO POLÍTICO E SOCIAL EM QUE SE BUSCA LUTAR POR DIREITOS 

DE IGUALDADE E LIBERDADE TANTO PARA MULHERES QUANTO PARA 

HOMENS. MUITAS PESSOAS TENDEM A ACHAR QUE O FEMINISMO PREGA 

QUE MULHERES QUEREM SER MELHORES QUE HOMENS OU QUE NÃO 

GOSTAM DE HOMENS, PORÉM ESCLARECEMOS QUE ISSO NÃO É FEMINISMO. 

POR ISSO, O PROJETO “EMPODERAMENTO: O CAMINHO PARA ALCANÇAR A 

IGUALDADE DE GÊNERO” PROPÕE ESCLARECER ESSAS IDEIAS DO SENSO 

COMUM SOBRE O FEMINISMO, ATRAVÉS DE DIÁLOGO COM ASSUNTO 

PRINCIPAL SOBRE A LIBERDADE, O RESPEITO E A IGUALDADE DE DIREITOS. 

 

O MINUTO ESTRATÉGICO TRAZ DICAS E ESCLARECIMENTOS PARA VOCÊ, 

OUVINTE! FIQUE LIGADO! 

 

Finaliza-se com a vinheta de encerramento. Esta é fixa para todos os programas 

radiofônicos do Minuto Estratégico. Nela contém a despedida do ouvinte, os créditos 

aos participantes e colaboradores na produção, edição e veiculação dos programas. 

Segue o exemplo: 

 

VOCÊ OUVIU MINUTO ESTRATÉGICO - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

TUTORIAL ‘ESTRATÉGIAS PARA DIMINUIR A RETENÇÃO E EVASÃO NA 

UFVJM’ 16



 

PRODUÇÃO: BOLSISTAS DO PET ESTRATÉGIAS, SOB COORDENAÇÃO 

DA PROFESSORA FLAVIANA TAVARES – INSTITUTO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

 

EDIÇÃO E VEICULAÇÃO: RÁDIO UNIVERSITÁRIA 99,7 FM 

 
A cada mês a introdução é alterada, pois cita os assuntos que serão abordados e 

os estudantes que farão a locução dos programas radiofônicos, alterando o assunto 

central, onde trata-se do tema a ser apresentado ao ouvinte. 

 

Todos os programas são revisados, quanto ao português e conteúdo. Depois os 

alunos treinam para a gravação. Após gravar os programas, a rádio faz o processo de 

edição para que possa ser veiculado. 

 

As pílulas radiofônicas devem ser curtas e elaboradas com palavras de pronuncia 

simples, de modo que todo o programa da vinheta de abertura até a vinheta de 

encerramento dure em média 2 minutos. Além disso, o estudante que for fazer a locução 

do programa deve treinar a dicção antes, lendo o programa em voz alta.  

No dia da gravação cada programa deve estar completo em uma única folha, 

para evitar que no momento da gravação do áudio tenha ruídos de folhas. Aconselha-se 

que o texto seja escrito em letras maiúsculas como nos exemplos descritos 

anteriormente, de forma que o estudante não tenha dificuldade em ler na hora de gravar. 

O estudante no momento da gravação deve estar bem posicionado para que a voz saísse 

direto para o microfone e não tivesse ruídos. 

 

 
Resultados e Discussão 

 
Até o momento da escrita deste texto, foram produzidos 18 programas 

radiofônicos com duração de 2 minutos em média para cada. Estes foram produzidos 

pela equipe do PET Estratégias, enquanto a gravação e edição contam com a 

colaboração da Rádio Universitária (99,7 FM). Ressalta-se aqui que todos os petianos 

participaram de oficina sobre Elaboração e Edição de Programas Radiofônicos, 

ministrada pela tutora do grupo. Citam-se os projetos de extensão que os programas 

radiofônicos já foram veiculados como o Empoderamento: o caminho para alcançar a 

igualdade de gênero; Detecção de formas biológicas de parasitos intestinais em livros 

utilizados por estudantes de uma universidade pública no estado de Minas Gerais; 

Ciência forense aplicada ao ensino da química como técnica motivacional; Horta 

universitaria: plantando ciência e reduzindo desigualdade; Como aumentar 

produtividade nos estudos; Terra em cores: uso do solo na produção de tintas 

ecológicas; cada um dos projetos produziram três programas radiofônicos. Em processo 

de gravação há assuntos sobre representações estudantis e sustentabilidade. 

 
A veiculação dos programas teve início no mês 03/2019 e são exibidos 

semanalmente na Rádio Universitária e em plataformas digitais. Os locutores são os 

estudantes que
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desenvolveram a escrita dos programas radiofônicos. O PET Estratégias apresenta os 

programas radiofônicos como uma forma de favorecer o desenvolvimento da cultura e a 

popularização da ciência e também uma Estratégia para Diminuir a Retenção e Evasão na 

UFVJM. 

 
Conclusões: 

O objetivo de levar informação ao maior número de pessoas sobre os projetos 

realizados neste grupo PET Estratégias, bem como informações que propõe diminuir a 

desigualdade no Brasil por meio do acesso à informação, que foi o tema da primeira 

temporada do programa. Está sendo trabalhado pela equipe e alcançado aos poucos, 

contudo ainda há muito para percorrer. A equipe PET Estratégias para Diminuir a 

Retenção e a Evasão está se empenhando nesta tarefa, para que através dos programas 

radiofônicos seja possível contribuir para que as desigualdades sejam reduzidas. A 

próxima temporada do Minuto Estratégico abordará assuntos dos projetos de ensino, 

pesquisa e extensão que são desenvolvidos por este PET. Os programas radiofônicos 

podem ser acessados pelo site ou canal no youtube do PET – Estratégias, segue os links 

respectivamente: https://sites.google.com/view/petestrategias/inicio 

https://www.youtube.com/channel/UC-jEvLUGw5sw4FxvRXWDIsA 
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1.1. IMAGENS 

 

Figura 1: Logomarca do Programa Minuto Estratégico 

 
Fonte: Arquivo pessoal do PET – Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão na UFVJM 
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(UFPB), João Pessoa, Paraíba. 

EIXO TEMÁTICO: Inclusão como meio de Transformação 

Resumo  

O presente estudo tem por objetivo levantar uma discussão sobre o perfil dos cursistas do 

curso pré-vestibular promovido pelo projeto PET/ Conexões de Saberes: acesso e 

permanência de jovens de origem popular à universidade: diálogos universidade-comunidade. 

O curso tem o objetivo de garantir o acesso ao ensino de nível superior para o público de 

jovens e adultos de origem popular. O levantamento de dados dos nossos cursistas foi feito 

através das fichas de inscrição, preenchidas por eles mesmos no ato da matrícula, tendo maior 

relevância para o trabalho os dados sobre sexo, idade, se oriundo de escola pública ou 

privada, condição trabalhista, renda familiar e etnia. Com base na declaração universal de 

direitos humanos, que no artigo 26, declara que todo ser humano tem direito a educação e no 

conceito de educação popular, o projeto visa conhecer o perfil dos nossos cursistas para que 

assim haja a elaboração de práticas pedagógicas que estejam contextualizadas com a realidade 

dos nossos alunos, como também, contribuir para a formação de uma consciência crítica, 

social e política destes educandos. 
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Palavras – chave: Direitos humanos; Educação popular; Práticas pedagógicas. 

 

Introdução 

O projeto PET conexões de saberes: acesso e permanência de jovens de origem 

popular à universidade: diálogos universidade-comunidade, dentre suas principais atividades, 

atua promovendo um curso pré-universitário com o intuito de garantir o acesso ao ensino 

superior, tendo como público-alvo jovens e adultos de origem popular.  

Conhecer o perfil dos nossos cursistas e compreendê-los como sujeitos de origem 

popular nos faz se utilizar da educação popular como base para nossas práticas pedagógicas. 

De acordo com Pini (2012, p. 1) “A educação popular como práxis social é compreendida 

como aquela que não está institucionalizada, ocorre dentro e com os grupos populares; é 

determinada pela realidade e sua perspectiva é histórica.” E esta se desenvolve se opondo a 

projetos educacionais das classes dominantes, trazendo, dessa forma, a consciência crítica aos 

sujeitos e visando a transformação social.   

Ainda conforme Pini (2014) a educação popular se pauta nos princípios éticos, 

políticos e educativos. Sendo, em resumo, o ético que promove o respeito ao ser humano; o 

político que visa a transformação da sociedade e o educativo que valoriza a construção 

coletiva do conhecimento. Com isso temos que a educação popular é uma educação para os 

direitos humanos.  

Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), um dos documentos 

básicos da Organização das nações unidas (ONU) em seu artigo 26, afirma que todo ser 

humano tem direito a educação. O curso pré-universitário do projeto PET realiza suas 

atividades buscando promover o acesso à educação de nível superior, bem como vários outros 

direitos humanos que são conquistados quando os sujeitos de origem popular se educam. 

Este trabalho possui como objetivo discutir sobre o perfil dos nossos cursistas e como, 

a partir disso, o projeto PET/Conexões de Saberes: acesso e permanência de jovens de origem 

popular à universidade busca promover os direitos humanos, principalmente o direito básico a 

educação, lançando mão da educação popular para práticas pedagógicas.  

Metodologia 

O projeto utiliza em sua metodologia a diretriz freiriana para a Educação de Jovens e 

Adultos, sabendo que a curiosidade pode motivar o educando a redefinir os conhecimentos 

ditados pela sociedade. Neste trabalho, fizemos um levantamento de dados dos 108 cursistas 

que participaram do projeto em 2017 e 2018, os dados foram coletados da ficha (um dos 

documentos necessários para efetuar o vínculo dos cursistas no projeto) preenchida por cada 

aluno e aluna no ato da inscrição.  Os dados analisados relevantes para este trabalho foram: 

sexo, idade, se oriundo de escola pública ou privada, condição trabalhista, renda familiar e 

etnia.  

Resultados e Discussão 

Entre os 108 cursistas que analisamos, o sexo feminino é predominante, 

correspondendo a mais de 69% dos alunos. 88,8% dos educandos têm de 18 a 45 anos, apenas 

1 aluno é menor de 18 anos e 11 já completaram mais de 45 anos. O perfil dos cursistas do 

projeto também foi elaborado por outros dados, 77% dos alunos se auto declararam negros ou 

pardos; 50% cursistas têm renda familiar de no máximo 1 salário mínimo e apenas 2 alunos 

são provenientes de escola privada, sendo bolsistas integrais. 

Segundo os dados que coletamos, tínhamos em torno de 69% cursistas do sexo 

feminino. Com essa realidade, buscamos trazer temas que abarquem a discussão, como por 

exemplo a biologia, onde é possível abordar conteúdos sobre métodos contraceptivos e 

reprodução; na sociologia questões históricas e culturais da mulher; na língua espanhola foi 

colocada a questão da mulher imigrante.  
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Um outro dado interessante é a faixa etária dos cursistas. Cerca de 88% estão entres 

18-45 anos. São jovens e adultos excluídos da escolaridade por questões financeiras, sociais e 

culturais e que passam por diversos episódios de rejeição ao longo de suas vidas, ficando 

excluídos dos ambientes acadêmicos devido a desvalorização social em função de suas 

capacidades enquanto sujeitos de aprendizagem, e até mesmo enquanto indivíduos funcionais 

no atual momento de desenvolvimento da nossa sociedade . De acordo com Marta Kohl de 

Oliveira (2007), os adultos possuem especificidades ligadas a fatores como o nível de saúde, 

nível educativo e cultural, a experiências profissionais e ao tônus vital do indivíduo, ou seja, 

sua motivação, bem estar psicológico e etc. É extremamente importante que sejam levados em 

conta essas demandas específicas quando se trata de educação de jovens e adultos. 

Quanto à renda, temos 50% dos alunos com renda de no máximo um salário mínimo. 

A autora referida acima diz que “O fator socioeconômico impede que os alunos se dediquem 

plenamente à seu projeto pessoal de desenvolvimento”. A maioria dos nossos cursistas 

precisam trabalhar durante o dia, ou muitas vezes abandonar as atividades no cursinho. Isso 

ocorre por dificuldades econômicas que enfrentam. Levar isso em conta é essencial para 

realizar práticas pedagógicas adequadas. 

É importante desenvolver questões sobre etnias raciais no nosso cursinho, visto que 

77% dos cursistas são autodeclarados negros ou pardos. De acordo com GOMES (2011), 

existe uma persistência histórica de desigualdade social em função da etnia, fato que exige do 

Estado a adoção de políticas e práticas de superação do racismo e da desigualdade racial na 

educação. Por esse motivo, o próprio fato de haver esse percentual de autodeclarados negros 

ou pardos no nosso curso pré-vestibular já é um exemplo de ação afirmativa importante na 

inserção desses sujeitos nos espaços de formação de nível superior. 

Sabendo do esforço dos educandos em EJA e das particularidades dos participantes do 

projeto, o PET/ Conexões de Saberes consegue direcionar as metodologias e mecanismos de 

atuação para amenizar as dificuldades destes ao longo do ano. As intervenções em busca de 

ofertar o direito à educação nos mostra resultados quando conseguimos garantir o acesso de 

alguns alunos ao ensino superior e que o jovem e adulto de origem popular ocupem os 

espaços da universidade pública.  

Conclusão 

Concluímos que é importante conhecer o perfil socioeconômico dos nossos cursistas e 

partir da realidade social deles para então, exercer nosso papel pedagógico, utilizando como 

base a educação popular. Esta prática se faz relevante para alcançar o objetivo do curso pré-

universitário, que é promover o acesso ao nível superior, este que é um direito de todos, assim 

como promover diversos direitos humanos que a educação lhes proporciona.  
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Eixo temático: Inclusão como meio de Transformação 

 

Resumo 

 

Esse texto trata-se de um relato de experiência, que propõe uma discussão em torno de uma 

proposta realizada por membros do grupo PET Dimensões da Linguagem da UFRRJ: o “Projeto 

Identidades”. Diz respeito a um trabalho de ensino-pesquisa e extensão, indissociáveis, com 

ações pontuais e ostensivas, através de grupo de estudos, palestras, atividades culturais e um 

grande evento anual, voltado para fortalecimento da temática da negritude na universidade, 

como modo de visibilização e perpetuação da cultura negra. Esse projeto será aqui brevemente 

descrito e colocado como prática reflexivo-acadêmica.  

 

Palavras – chave: Negro; Representatividade; PET; UFRRJ. 

 

Introdução 

Dizemos que nem todos os africanos são negros. No entanto, se África tem um corpo e 

se ela é um corpo, um isto, é o “negro” que o concede - pouco importa onde ele se encontra no 

                                                
1 Petiano discente (não-bolsista) do grupo PET “Dimensões da Linguagem” e discente do curso de Relações Interancionais da 
UFRRJ.  
2 Ex-petiana, idealizadora do projeto e atual colaboradora  do grupo PET “Dimensões da Linguagem”, formada em Relações 
Internacionais pela UFRRJ. 
3 Petiana discente (não-bolsista) do grupo PET Dimensões da Linguagem. 
4 Petiano discente (bolsista)  do grupo PET Dimensões da Linguagem. 
5 Petiana tutora do grupo PET Dimensões da Linguagem. 
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mundo. E se o termo “negro” é uma alcunha, se ele é aquilo, é por causa de África (MBEMBE, 

2014). A diáspora negra - a migração forçada de africanos no mundo -  foi produto da 

modernidade europeia e realizou o translado desumano e exploratório de corpos africanos por 

séculos, para a construção de um “novo mundo” nas Américas, nutrindo-se da mão de obra 

escrava e da subserviência da população africana. 

 No Brasil, em especial, o fruto desse processo foi a segregação, marginalização da 

população negra, na geração de uma grande desigualdade social.  Também, por conseguinte, 

alguns fenômenos se desenvolveram nesse quadro histórico-social, como chamarizes para que 

se corrompesse e se afastasse a cultura e as raízes negras dos próprios negros e da população 

em geral: o mito da democracia racial (a ilusão da igualdade entre as raças) e a massiva 

imposição dos estereótipos, a qual orienta para a percepção de que o negro deve se espelhar nos 

padrões europeu, branco, cis e cristão. Conforme nos aponta Ferreira (2000), o afro-descente 

ainda enfrenta, no presente “a constante discriminação racial, de forma aberta ou encoberta, e, 

mesmo sob tais circunstâncias, tem a tarefa de construir um futuro promissor”. (FERREIRA, 

2000, p. 41). 

Apesar do quadro apresentado, a identidade negra tem se mostrado, no século XXI, 

resistente e robusta. Quando inserido em um grupo e se sentindo parte dele (há diferença entre 

ser negro e tornar-se negro), o indivíduo negro torna-se um elemento de suporte e representação 

social. Tendo como referência o pensamento de Santos (2012), esse processo se dá pelo 

reconhecimento de si a partir de seu grupo étnico/racial, sua história, cultura e relações 

estabelecidas com o outro (SANTOS, 2012. p. 3). 

Nesse sentido, trabalhar, fortalecer e recuperar a identidade negra torna-se uma missão 

central da contemporaneidade. Nas universidades, em particular, âmago da produção de 

conhecimento sacralizado, ações de fortalecimento, representação e acolhimento da população 

negra se tornaram uma necessidade e uma possibilidade, sobretudo após a ampliação dos 

programas de ações afirmativas, através de políticas públicas relevantes nos últimos anos, 

voltadas para a eliminação das desigualdades historicamente acumuladas, para a garantia de 

iguais oportunidades e tratamento aos negros e para a compensação das perdas provocadas pela 

discriminação e marginalização.  A própria ampliação da população negra nos bancos 

universitários (em função sobretudo do sistema de cotas) fez a universidade se ver como um 
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lugar de novos horizontes. Foi nesse cenário que surgiu o “Projeto Identidades”, desenvolvido 

pelo grupo PET Dimensões da Linguagem.  

A partir da ideia de organizar um evento voltado à comunidade negra (mas não somente) 

da universidade, que discutisse questões de negritude, tomou-se a iniciativa de se consolidar 

um projeto maior que tivesse uma agenda de ações voltadas ao tema. Descreveremos tais 

perspectivas em um tópico mais à frente.  

 É proposta central desse resumo contextualizar o campo de atuação do projeto 

Identidades, no sentido de entendê-lo em perspectiva macrossocial, dados seus atributos e 

funções principais. Partiremos para uma breve historicização do evento, descrições das ações 

já realizadas e tangenciamento de perspectivas futuras do projeto. 

 

Metodologia 

 

Tivemos, como base, para a construção desse breve resumo, um rol de referências 

bibliográficas que serviram de aporte teórico para sustentar o projeto a ser descrito. Autores 

como Souza (2011). Mbembe (2014), Santos (2012) e Ferreira (2000) nos deram alguns 

subsídios para uma breve reflexão. Optamos por desenvolver, por conseguinte, a construção de 

um relato de experiência, em função de atividades pretéritas desenvolvidas em 2018 pelo nosso 

grupo e também no início de 2019. Analisamos, para a produção de uma discussão e resultados, 

o escopo do evento que ocorreu em setembro de 2018, no campus Seropédica, suas 

consequências e sinalizações para o desenvolvimento da continuidade do projeto em curso, e, 

especialmente, em oficinas e apresentações de trabalho realizados durante o Sudeste PET 2019.  

 

Resultados e Discussão 

O Projeto Identidades foi gerado no âmago das discussões travadas nas reuniões de 

planejamento anual do grupo PET Dimensões da Linguagem, em março e abril de 2018. Em 

função da inquietação de um conjunto de alunos petianos do grupo atentos às questões de 

negritude, raça e identidade, foi proposto que se formasse um grupo de pesquisa e trabalho a 

esse respeito. A formação desse grupo rendeu, inicialmente, a visita desses alunos a um 

conjunto de palestras e oficinas sobre o tema, nas reuniões do PET Baixada, ao longo do 
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referido ano. 

Desses encontros e trocas, surgiu a necessidade de condensar uma discussão mais 

aprofundada em um grande evento voltado para o debate das questões de “negritude”, 

entendendo que o termo abarca, em tese, a promoção, o resgate e a aceitação/afirmação do 

próprio povo negro pela/ na cultura africana (SOUZA, 2011). A primeira edição do evento 

ocorreu nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2018 e trouxe como tema “A questão da negritude 

na diáspora: três aspectos sociais na construção da identidade negra” e contou com cerca de 

150 participantes. O foco do evento foi trabalhar as temáticas em questão sob três perspectivas: 

educação, representação e políticas estatais. Além de palestras e mesas redondas, o evento 

contou com Oficinas, Rodas de Conversa, Exposições, Cine-debate, Desfile Afro, Feira de 

Afro-empreendedorismo e Mostra de Cultural Preta. Além disso, primou-se pela participação 

de intelectuais e personalidades negras, conhecidas por suas pesquisas e representação na 

sociedade. Nomes como os de Ayana Sisi, Aline Maia, Mariana Ferreira, Luziara Novaes. 

Flávia Ribeiro, Fernanda Felisberto e Katiuscia Ribeiro estiveram presentes no evento.  

Uma nova configuração identitária para o PET Dimensões da Linguagem 

O Identidades assumiu uma repercussão extremamente positivada como prática de 

representação na universidade. O grupo que planejou o evento conseguiu atrair um número 

imenso de colaboradores (cerca de 160 alunos, dentre ouvintes e equipes de apoio) para o 

evento, que se mostraram, inclusive, interessados em participar posteriormente do nosso grupo 

PET. Em setembro de 2018, ocorreu novo processo seletivo para alunos bolsistas e não-

bolsistas do grupo e, dos cerca de 67 inscritos, uma base de 50 alunos resolveram inscrever-se 

em função do interesse despertado a partir do evento.6 

Um dos resultados do projeto se deu por meio da visibilização do PET não só enquanto 

mecanismo de extensão, ensino e pesquisa dentro do ambiente acadêmico, mas, também, de 

representação e representatividade. A partir destes novos olhares sobre o PET, o 

IDENTIDADES viabilizou a entrada de sete (7) novos petianos no grupo, pelo edital de seleção 

subsequente, trazendo uma nova configuração identitária-racial coletiva. Atualmente, 75% dos 

                                                
6 Esses dados não foram computados de forma sistemática, mas relatados pela tutora e pela banca participante do processo, 

em função das entrevistas individuais realizadas com cada candidato. 
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membros são indivíduos negros que pensam como suas subjetividades e vivências podem 

refletir ações e iniciativas não só dentro do espectro universitário formal, mas em experiências 

sociais com a comunidade do entorno, que por ter um caráter periférico, também é 

majoritariamente composta por indivíduos negros. 

Oficina IDENTIDADES: uma experiência inter-regional no Sudeste PET 2019 

O projeto IDENTIDADES se propôs a uma experiência de troca inter-regional, a partir 

do SUDESTE PET 2019, ao oferecer uma Oficina, com duração e duas horas, nas atividades 

do evento, que aconteceu de 29/03 a 01/04, na sede da UFRRJ (campus Seropédica- RJ). Como 

proposta, o objetivo geral da atividade foi reforçar didaticamente algumas linhas teóricas de 

cunho antirracista; tangenciar debates que contribuam para a conscientização das pessoas 

envolvidas na oficina; fomentar o interesse e jovens e adultos que estejam interessados em uma 

luta antirracista, numa sociedade mais justa, no respeito à alteridade e na convivência pacífica 

em um mundo de diversidade. A metodologia foi constituída em duas divisões de tempos: o 

primeiro momento iniciou com um relaxamento corporal que durou 15 minutos. Logo após o 

relaxamento, foi iniciada uma exposição conceitual oral, seguida por um debate sobre o recorte 

de raça, para o qual pautamos três diferentes esferas: a esfera cultural, a institucional e a 

estrutural e as questões da representatividade negra. Usamos, para dar início ao debate, 

alguns materiais de entretenimento, como vídeos, slides, trechos de textos, poemas e/ou 

músicas. Neste primeiro momento, foi pretendido alavancar pensamentos e reflexões dos 

participantes, a fim de despertar um senso crítico para as situações expostas através do material 

de entretenimento.  Acerca do debate, nossa proposta foi trazer para reflexão do participante 

um tema latente: o Racismo e suas vertentes, apontar práticas de discriminação mascaradas ou 

não, questionar locais de fala, apropriação cultural, desvalorização de aspectos culturais negros 

em detrimento do restante, exemplificar como figuras negras foram apagadas da história e a 

consequência deste fato no corpo social, sobretudo o corpo social negro. 

Num segundo momento da oficina, partirmos para a prática teatral. Aqui, transpusemos 

o raciocínio, por sua vez abstrato, em uma representação real do que foi discutido. 

Contextualizamos todo o processo de arte, na função da oficina de teatro voltada à temática da 
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representatividade, através de práticas de expressão vocal, facial e corporal e técnicas de 

improvisação.  

O projeto Identidades pretende, em 2019, realizar um feixe de ações contínuas. Ao 

iniciarmos o semestre, em março, trabalhamos junto ao grupo “Calourada Preta da UFRRJ”, 

movimento que recepciona os discentes negros ao ingressar na universidade, no auxílio às 

atividades por eles desenvolvidas, na semana de integração. Além desta parceria, também 

efetivaremos os nossos laços com o Movimento Negro da Rural e, mais ainda, com o grupo 

PET Baixada (campus IM da UFRRJ), em função da proximidade de interesse temáticos, na 

busca de um intercâmbio de ideias e da defesa dos princípios representacionais e de inclusão. 

Para o primeiro semestre, realizaremos algumas atividades: (1) a I Mostra de Arte e Cultura 

Negra Ruralina (com o objetivo de expor o nosso potencial artístico); (2) cine-debates (com 

foco em filmografias produzida por/ sobre negros, contando com a presença de intelectuais que 

ajudarão a guiar as discussões propostas e realizar a mediação); (3) viagens temáticas com o 

projeto “Me leva, Identidades!” (que visa proporcionar aos participantes um roteiro em locais 

em que ancestrais negros usaram como resistência); (4) grupos de estudos sobre temas em torno 

das questões de negritude. Com o público circulante nessas atividades, faremos a convocação 

de staffs, que ajudarão a construir o nosso principal evento no segundo semestre. 

A segunda edição do Identidades terá a participação de representatividades negras 

influentes, mantendo a essência que plantamos em 2018. Daremos um enfoque nas atividades 

de oficinas de danças, na construção de feiras, apresentações artísticas, afro-desfile, com a 

novidade que, nessa nova edição, dedicaremos uma programação específica para as crianças.  

 

Conclusões 

 

 A partir do exposto, acreditamos, partindo do projeto, na inclusão da população negra 

universitária, dos docentes, na inserção dos moradores da cidade de Seropédica, aos debates 

sobre afrodescendência na perspectiva da garantia e da preservação afro-cultural, bem como o 

fomento representacional aos que não se sentem representados nestes espaços. Nossa pretensão 

é de continuar avaliando, em dimensões futuras, o impacto dessas ações dentro do projeto, no 

sentido de consolidar seus objetivos extensionistas, de ensino e de pesquisa. 
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Resumo 
O Programa de Educação Tutorial Saúde da Criança tem como objetivo articular os princípios              
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na perspectiva de integrar ações            
desenvolvidas para a formação profissional do estudante e pela produção e difusão de             
conhecimentos provenientes da experiência vivenciada, de modo a possibilitar espaços e           
oportunidades de conhecimento e aprendizagens que ultrapassam os limites físicos da           
estrutura acadêmica universitária. Neste trabalho apresentamos o PET Saúde da Criança e            
enfatizamos estratégias do grupo de estudantes e tutoria visando o aprofundamento de suas             
ações na perspectiva do cuidado integral a crianças, escuta sensível aos seus direitos e às               
demandas próprias dos contextos de extensão. O programa é aberto aos estudantes dos seis              
cursos de graduação do Instituto Saúde e Sociedade da UNIFESP que atuam            
interdisciplinarmente e interprofisisonalmente. As atividades de extensão têm como cenários          
de práticas uma enfermaria pediátrica do SUS e um Centro de Atenção Psicossocial             
infantojuvenil. Desses cenários emergem as pesquisas e as atividades de ensino realizadas            
semanalmente com supervisão da tutora. A aproximação entre serviços e universidade, a            
integralidade, a humanização do cuidado, a escuta qualificada e o brincar como recurso para o               
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PET Saúde da Criança; 4 Estudante de graduação de psicologia da Universidade Federal de São Paulo e integrante do PET Saúde da Criança; 5 Estudante de graduação de serviço                             

social da Universidade Federal de São Paulo e integrante do PET Saúde da Criança; 6 Estudante de graduação de psicologia da Universidade Federal de São Paulo e integrante do                             

PET Saúde da Criança; 7 Estudante de graduação de fisioterapia da Universidade Federal de São Paulo e integrante do PET Saúde da Criança; 8 Estudante de graduação de terapia                             

ocupacional da Universidade Federal de São Paulo e integrante do PET Saúde da Criança; 9 Estudante de graduação de fisioterapia da Universidade Federal de São Paulo e integrante                             

do PET Saúde da Criança; 10 Estudante de graduação de serviço social da Universidade Federal de São Paulo e integrante do PET Saúde da Criança; 11 Estudante de graduação de                               

psicologia da Universidade Federal de São Paulo e integrante do PET Saúde da Criança; 12 Estudante de graduação de terapia ocupacional da Universidade Federal de São Paulo e                             

integrante do PET Saúde da Criança; 13 Estudante de graduação de educação física da Universidade Federal de São Paulo e integrante do PET Saúde da Criança; 14 Estudante de                              

graduação de serviço social da Universidade Federal de São Paulo e integrante do PET Saúde da Criança; 15 Estudante de graduação de nutrição da Universidade Federal de São                            

Paulo e integrante do PET Saúde da Criança; 16 Estudante de graduação de fisioterapia da Universidade Federal de São Paulo e integrante do PET Saúde da Criança; 17 Estudante                               

de graduação de nutrição da Universidade Federal de São Paulo e integrante do PET Saúde da Criança; 18 Estudante de graduação de terapia ocupacional da Universidade Federal de                             

São Paulo e integrante do PET Saúde da Criança; 19 Tutora do PET Saúde da Criança e docente do Departamento de Saúde e Educação da Universidade Federal de São Paulo                              

(2017-2018); 20  Tutora do PET Saúde da Criança e docente do Departamento Saúde, Clínica e Instituições da Universidade Federal de São Paulo.  
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enfrentamento das dificuldades encontradas pelas crianças e seus acompanhantes são          
premissas para que a tríade ensino, pesquisa e extensão tomem forma e contribuam para a               
formação dos estudantes envolvidos no programa.  
 
Palavras-chave Formação em saúde, Formação interprofissional, Contextos na Saúde da                   
Criança. 
 
Introdução 

Os Programas de Educação Tutorial (PET), sob coordenação do Ministério da           
Educação, são compostos por grupos tutoriais de aprendizagem que desenvolvem ações de            
ensino, pesquisa e extensão sob orientação de um professor tutor, visando oportunizar aos             
estudantes participantes a possibilidade de ampliar experiências em sua formação acadêmica,           
cidadã e profissional. O intuito é proporcionar melhoria da qualidade acadêmica dos cursos de              
graduação apoiados pelo PET (DEARO; NAKAYAMA; ROSSIT, 2017; BRASIL, 2006).  

O projeto pedagógico do campus Baixada Santista da Universidade Federal de São            
Paulo adota como princípio a formação conjunta dos alunos dos diferentes cursos de             
graduação em momentos de aprendizagens compartilhadas. Nesse modelo de formação duas           
ou mais profissões aprendem juntas, com e sobre as outras; promovem o trabalho em equipe;               
desenvolvem parcerias e cooperações entre os profissionais e ampliam a qualidade do cuidado             
em saúde (UNIFESP, 2015).  

Na óptica da formação interprofissional a competência se expressa na capacidade de            
um ser humano cuidar do outro, colocando em ação conhecimentos, habilidades e valores             
necessários para a prevenção e resolução de problemas de saúde e das demandas sociais em               
situações específicas do exercício profissional, mobilizando tecnologias para o ato de cuidar            
(SANTOS, 2011; DELUIZ, 2014). 

Optar por esse modelo de educação na formação de profissionais de saúde implica             
pensar a inserção dos estudantes, ao longo da graduação, em cenários de prática profissional,              
com a realização de atividades que promovam o desenvolvimento de capacidades a partir da              
experiência e da ação, segundo contexto e critérios. Nesse sentido, deve haver uma estreita              
parceria entre a academia e os serviços de saúde, instituições sociais e educacionais, a fim de                
criar situações reais de aprendizado (LIMA, 2005).  

Tendo como panorama os pressupostos do Projeto Pedagógico do campus , o Programa            
de Educação Tutorial - PET Saúde da Criança busca articular os princípios da             
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na perspectiva de integrar ações           
desenvolvidas para a formação profissional do estudante pela produção e difusão de            
conhecimentos provenientes da experiência vivenciada, de modo a possibilitar espaços e           
oportunidades de conhecimento e aprendizagens que ultrapassam os limites físicos da           
estrutura acadêmica universitária.  

Criado em 2010 o PET Saúde da Criança, busca promover o desenvolvimento infantil             
e prevenir agravos no âmbito social, da saúde e educação. É constituído por uma equipe               
interdisciplinar, com estudantes dos cursos: educação física, nutrição, psicologia, fisioterapia,          
terapia ocupacional e serviço social. Articulando os princípios da indissociabilidade entre           
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ensino, pesquisa e extensão de modo a possibilitar espaços e oportunidades de experiências e              
aprendizagens que estejam além dos limites físicos da estrutura acadêmica universitária           
(DEARO; NAKAYAMA; ROSSIT, 2017).  

O objetivo deste trabalho é apresentar a metodologia desenvolvida pelo PET Saúde da             
Criança a partir da tríade ensino, pesquisa e extensão refletindo sobre as ações desenvolvidas              
na formação dos estudantes integrantes do programa. 

 

Metodologia 

O PET Saúde da Criança tem como cenários de prática duas instituições parceiras,             
localizadas no município de Santos. Uma delas é o hospital Santa Casa de Santos, em que as                 
atividades acontecem na enfermaria pediátrica do SUS. A outra refere-se ao Centro de             
Atenção Psicossocial Infantojuvenil, da zona Noroeste de Santos. A organização do trabalho            
do PET é feita com base nos três eixos preconizados no projeto pedagógico do campus               
Baixada Santista: ensino, pesquisa e extensão. 

A área do ensino é realizada através de reuniões semanais do grupo de petianos com a                
tutora, em que são abordadas discussões pertinentes ao tema, atuação e contextos específicos             
deste PET. Entre outros, planejamento, ao longo do primeiro semestre deste ano; a leitura e               
elaboração de seminário sobre o livro Amar e Brincar ( MATURANA ;VERDEN-ZÖLLER ,              
2011) que enfatiza o presente com as crianças como momento privilegiado para tecermos as              
novas redes de sustentação para a comunidade humana trazendo uma perspectiva relacional, e             
da vivência comum do emocionar como possibilidade de fazer o melhor por si e pelo mundo;                
supervisão das atividades de campo (extensão), para compartilhamento das experiências          
vivenciadas pelos estudantes; discussão em grupo sobre acontecimentos nos cenários de           
prática e sobre questões e reflexões importantes desencadeadas por essas vivências. Como            
exemplo, o desafio de envolver mais as crianças e acompanhantes no CAPSi e na enfermaria               
pediátrica nas atividades lúdicas do brincar. 

Nas reuniões também se planeja e define-se, em conjunto, o cronograma das             
atividades anuais a serem organizadas e realizadas pelo grupo do PET, com base em              
demandas do trabalho dos petianos, do ambiente acadêmico e do público participante das             
atividades de extensão. Dentro do cronograma, no que concerne ao ensino, tem-se o             
planejamento e realização de seminários, palestras e roda de conversa direcionados à            
comunidade acadêmica, a partir de estudos feitos pelo grupo de petianos e/ou por convidados              
especialistas da área, de forma a aprimorar o conhecimento sobre o cuidado nas redes de               
atenção à saúde das crianças e aproximar os diferentes cursos do Instituto Saúde e Sociedade               
da UNIFESP às temáticas desenvolvidas no PET. 

Além disso, o PET proporciona atividades de ensino que abrangem a comunidade            
externa, é o caso do cinePET, o qual é uma ação com enfoque tanto nos universitários quanto                 
nas crianças da Zona Noroeste, especificamente do CAPSi, e da pediatria da Santa Casa,              
possibilitando vivências em locais diferentes dos habituais e experiências lúdicas          
educacionais incomuns das vivenciadas nos campos da extensão. O CinePet visa, através da             
exibição de filmes selecionados, de caráter infantil, que abordem questões relevantes à            
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promoção da saúde das crianças., como a saúde mental e o preconceito, incitar o público-alvo               
da atividade à refletir, analisar e debater acerca desses assuntos, preconizando a importância             
de se manter constante discussões que permeiam o âmbito infantojuvenil.  

Para as atividades de extensão, o grupo total de petianos divide-se em quatro equipes              
para atuar concomitantemente em ambos os locais nos períodos da tarde de segundas-feiras e              
da manhã das quintas-feiras. O brincar é a principal ferramenta de trabalho utilizada em              
campo, forma privilegiada de expressão e interação para o crescimento e para a afetividade.              
Atualmente no CAPSi, crianças, petianos e equipe do serviço desenvolvem oficinas visando,            
com a pintura de um mural, construir uma área comum de reconhecimento e coordenação de               
ações. O espaço para convivência entre adultos e crianças passa pelo reconhecimento mútuo e              
interações recíprocas, não somente como pacientes.  

No que diz respeito às pesquisas, propõe-se aos estudantes refletir acerca de temáticas             
importantes sobre as especificidades da faixa-etária tratada no PET e de aspectos            
significativos vivenciados em campo, além do tema do cuidado integral em saúde, a fim de               
levantar objetos de estudo e pesquisa relevantes para a construção de conhecimento e             
formação de futuros profissionais da saúde aptos a entender e favorecer a saúde da criança de                
forma íntegra e atenta. As pesquisas realizadas são acompanhadas pelo grupo, por meio de              
apresentações e discussões sobre os objetos de estudo propostos e posteriormente           
apresentadas em congressos acadêmicos e publicadas em periódicos da área. Como exemplo,            
para o cuidado integral e formação de redes, busca-se atualmente, de forma coletiva e              
envolvendo as equipes dos serviços, identificar as crianças que vivem na Zona Noroeste de              
Santos em internação pediátrica e levar a discussão sobre a atenção em saúde para as reuniões                
de matriciamento das unidades básicas de saúde daquele território.  
 

Resultados e discussão 

A educação interprofissional apresenta-se atualmente como principal estratégia para         
formar profissionais aptos para o trabalho em equipe, prática essencial para a integralidade no              
cuidado em saúde, comprometendo-se com o desenvolvimento de três competências:          
competências comuns a todas as profissões, competências específicas para cada área           
profissional e competências colaborativas, isto é, o respeito às especificidades de cada            
profissão. Há também outra característica do trabalho em equipe que é preciso desenvolver: a              
capacidade de, por meio da colaboração e da superação do uso corporativista do             
conhecimento, produzir um comum, isto é, um resultado do trabalho que não é a soma dos                
trabalhos individuais, mas configura-se como algo novo e adequado a cada situação na qual a               
equipe está envolvida (BATISTA, 2012). 

Nesse sentido, o PET Saúde da Criança se depara com um desafio: desenvolver a              
autonomia individual em íntima coalizão com o coletivo. Construir uma formação que deve             
ser capaz de desencadear uma visão abrangente, de interdependência e transdisciplinaridade,           
possibilitando a construção de redes de mudanças sociais, com a consequente expansão da             
consciência individual e coletiva. 
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Ao integrar ensino, pesquisa e extensão o programa prevê realizar contribuições           
importantes na formação dos estudantes e uma delas se refere ao protagonismo e autonomia              
em busca da construção do conhecimento. Aos estudantes o exercício do planejamento das             
oficinas lúdicas, do cuidado com o brincar e o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil              
para a apropriação do conhecimento, protagonismo e autonomia para criar e investir em novas              
estratégias de cuidado. Tendo como eixo a integralidade do cuidado os estudantes são             
acompanhados na formulação de suas propostas e investigações sobre o tema no cuidado à              
saúde da criança. 

Tal movimento de aprendizado se refere ao que Martins (2012) nomeia de organicidade,             
que pressupõe três grandes processos: processos de transmissão e apropriação do saber            
historicamente sistematizado, que pressupõe o ensino; processos de construção do saber, que            
pressupõem a pesquisa e os processos de objetivação ou materialização dos conhecimentos, a             
pressupor a intervenção sobre a realidade e que, por sua vez, retorna a uma dinâmica de                
retroalimentação do ensino e pesquisa. 

Nesse sentido os seminários temáticos, como atividades de ensino, provocam nos           
estudantes discussões sobre os direitos das crianças, direitos da criança hospitalizada,           
humanização do cuidado à saúde da criança, o conceito de ambiência e convivência, a              
configuração da rede de atenção psicossocial à criança e adolescentes em sofrimento psíquico             
e, principalmente, o brincar como recurso no cuidado à infância em situação de adoecimento              
e/ou sofrimento psíquico. A discussão de artigos científicos em paralelo com a presença de              
profissionais da área fez emergir temas e questões de perguntas que se transformaram em              
iniciações científicas e trabalhos de conclusão de curso.  

Nesse percurso, em suas atividades de extensão e pesquisa, os estudantes criam um             
ambiente que desperte o lúdico através do brincar, criando uma atmosfera que possibilita a              
criança e seus acompanhantes serem os protagonistas da atividade proposta. Para Ceccim;            
Fewerweker (2004) na perspectiva da integralidade o desenvolvimento da ação se dirige à             
produção da saúde e não apenas ao tratamento. Nesse sentido, a assistência na saúde da               
criança, valoriza a escuta como dimensão vivencial da experiência, de compreender como ser             
saudável-adoecer-curar-se, e que tais dimensões não se esgotam na melhor qualidade do            
diagnóstico e prescrição. Para os autores, a dimensão vivencial é relativa às condições             
subjetivas da produção da existência e nos conta das expectativas de cura, sobrevida,             
qualidade de vida afetiva, de retorno aos padrões de convivência anteriores e continuidade dos              
laços com o cotidiano, por isso deve ser tomada como demanda às práticas da integralidade.               
Quanto maiores os índices de interdisciplinaridade e maiores as pactuações interinstitucionais,           
quanto mais diversificados os cenários de aprendizagem e os fatores de exposição dos alunos              
(não mais somente o professor, o livro, a pessoa internada ou no ambulatório-escola), maior a               
instauração de possibilidades à integralidade das práticas em saúde. 

A retroalimentação do percurso ensino, pesquisa e extensão retorna nos relatórios           
semanais da prática, nas discussões, cada vez mais qualificadas, nos temas de pesquisas e,              
principalmente, na devolutiva desse conhecimento para a população atendida, para os           
profissionais dos serviços parceiros e na possibilidade de compartilhar o conhecimento           
produzido em atividades acadêmicas. 
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Conclusões 

O objetivo deste trabalho foi apresentar o percurso metodológico do PET Saúde da                         
Criança em suas ações para a formação e experiência dos estudantes. O ensino coloca os                             
estudantes em relação com o produto da ciência ao entrar em contato com o conhecimento                             
produzido historicamente; a pesquisa os coloca em relação com seu desenvolvimento e                       
possibilidades coletivas, instrumentalizando-os para produzir conhecimentos a partir de suas                   
ações e intervenções na realidade (Martins, 2012) 

Como resultado os estudantes protagonistas e autônomos em relação à produção do                       
conhecimento, uma proposta de conceber o processo saúde-doença baseado no princípio da                       
integralidade e um futuro profissional capaz de pensar a importância do conhecimento                       
produzido e sua função social, compartilhando-o e atuando interdisciplinarmente. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta os projetos de extensão universitária do PET de Humanidades e 

Letras (PETHL) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira ( Unilab) nas escolas do Maciço de Baturité que objetivam apresentar a 

Unilab e seu projeto político-pedagógico e ainda debater sobre o racismo, visto que a 

Unilab se diferencia das outras Universidades do país pois trabalha em cooperação com 

os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs). Apresentando assim a 

necessidade de se trabalhar a temática do racismo na comunidade que pode vir a ser 

discente da instituição, além disso o programa trabalha com esses projetos a função 

social do programa e desperta entre bolsistas e alunos das escolas o diálogo e a 

criticidade sobre os problemas sociais e a realidade da Universidade. 

  

Palavras – chave 

Universidade. Diálogo. Unilab. África. Brasil. 

  

  

  

  

Introdução 

 

O PET de Humanidades e Letras (PETHL) da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) nasce na perspectiva de um PET 

interdisciplinar que contempla os cursos do Bacharelado em Humanidades e Letras - 

Língua Portuguesa. Dentro do PETHL, além de alunos de cursos diferentes, há também 

alunos brasileiros e de países africanos, tal integração, possibilitada pelo projeto da 

Unilab, despertou no PETHL duas preocupações específicas a serem trabalhadas nos 
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projetos de extensão: 1. Como divulgar a Unilab e seu projeto político-pedagógico no 

Maciço de Baturité?; 2. Como desmistificar os estereótipos em relação a universidade e 

o racismo nesse mesmo contexto? 

Porque essas perguntas são importantes? a Unilab faz parte de um projeto de 

interiorização das Universidades, logo, como parte da missão social do PET, os/as 

bolsistas perceberam que, apesar de estar a oito anos no Maciço de Baturité, a Unilab 

ainda é “desconhecida” por muitas pessoas, por isso existe a necessidade de divulgar 

seus cursos e sua proposta, pois é uma universidade feita para o interior. Há também, 

dentro desse contexto, a questão do Racismo, pois sabemos que vivemos em sua 

sociedade bastante racista e que esse racismo é estrutural e tende a acentuar-se na 

comunidade que cerca a Unilab uma vez que ela tem uma colaboração com os Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP’s), uma prova dessa acentuação é a de 

que muitas pessoas não entendem essa parceria e acham que os “africanos” estão aqui 

para “roubar” o que é deles. Nos pautando na produção intelectual de Mendonça e Silva 

(2002) para embasar esse trabalho, acentuamos a importância da extensão universitária 

e sua função social como explicaremos mais à frente. 

 Diante destas problemáticas, os projetos de extensão para as escolas foram 

pensados nesse viés é, claro, de levar juntamente com essas discussões os conteúdos 

científicos.  Neste trabalho, temos como objetivo apresentar os resultados do 

desenvolvimento desses projetos. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada no trabalho tem uma abordagem de pesquisa de campo, 

que conta com as observações e as experiências dos/as PETianos/as envolvidos/as nos 

projetos, destacando a técnica da observação participante, uma vez que os/as 

pesquisadores/as estavam diretamente envolvidas/os nas ações realizadas e fundamenta-

se através da pesquisa bibliográfica para dar subsídios teóricos para os temas abordados 

durante esta pesquisa. 

 

Resultados e Discussão 

Explicando um  pouco sobre os projetos de extensão desenvolvidos pelo 

PETHL, começando pelo projeto PET Visita-Recebe Escolas, com o desenvolvimento 

das práticas pedagógicas de extensão do PETHL, traz como anseio a proposta de levar até 

as escolas do Maciço de Baturité, o conhecimento sobre a Unilab, mostrando sua estrutura, suas 

formas de ingresso, as áreas e cursos ofertados, os programas que compõem a Unilab e sua 

proposta de integração, ao qual integra estudantes de várias nacionalidades do continente 

africano. Além do mais, o projeto desenvolve minicursos e palestras nas escolas do Maciço de 

Baturité, atendendo alunos da educação básica, e ainda promove o recebimento das escolas do 

Maciço de Baturité, a fim de proporcionar um maior conhecimento sobre a Unilab. O Projeto 

África na Unilab (ANU) se fundamenta na realização de oficinas em instituições públicas 

educativas do Maciço de Baturité, promovendo práticas pedagógicas que envolvam rodas de 

conversas e discussões sobre o racismo, atividades dinamizadas, as quais os participantes têm a 

oportunidade de conhecer e ter maiores informações sobre o continente africano. 
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Como resultado do PET Visita-Recebe Escolas, a partir das nossas visitas às 

escolas podemos constatar que realmente há uma carência quanto ao viés informacional 

sobre a Unilab. Estudantes que residem em municípios próximos aos campi 

universitários da instituição, demonstraram um desconhecimento sobre a universidade e 

seu projeto político pedagógico. Alguns afirmaram não saber da existência da 

instituição e de seu caráter federativo público, bem como não sabiam que a Unilab era 

uma universidade gratuita e que trazia em seu corpo estudantil, alunos internacionais, 

oriundos de países membros da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e 

que oferta vários cursos, em diferentes áreas. No que tangem às práticas realizadas pelo 

projeto ANU percebeu-se a importância dos debates sobre o racismo e o trabalho com a 

desconstrução de pensamentos estereotipados em relação a África, que, em sua grande 

maioria, são pensamentos equivocados. A exemplo da afirmação anterior, podemos citar 

a convenção que muitos alunos faziam com relação ao continente africano, o 

confundindo com um país, e não a reconhecia como um continente. Ademais, 

apresentavam uma visão distorcida sobre a África, colocando-a como sendo um lugar 

marcado exclusivamente pela pobreza e pela fome. 

 

Conclusão: 

  

Como podemos perceber os projetos de extensão do PETHL cumprem com uma 

função social percebida pelos/as PETianos/as  que logo cumprem com um princípio 

básico da extensão universitária que é levar para fora dos muros da universidade o 

conhecimento científico e divulgar o acesso a esse conhecimento, premissa básica do 

PET VISITA-RECEBE ESCOLAS  e também como colocam  MENDONÇA e SILVA 

(2002) uma das principais funções sociais da Universidade é a de contribuir na busca de 

soluções para os graves problemas sociais da população, formulando políticas públicas 

participativas e emancipadoras, o que basicamente é comprido pelo ANU, pois trabalha 

a temática do Racismo e proporciona uma reflexão crítica e de empoderamento das 

populações afro-brasileira  
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de transformação 

 
 
Resumo 
O seminário é uma prática de oralidade considerada um gênero textual, a qual inclui etapas               
inseridas dentro do processo pedagógico (pesquisa, leitura, reflexão e discussão). Entretanto,           
diversas vezes, é realizado sem a devida sistematização e/ou formalidade. Nesse sentido, o             
PET Farmácia UFPR promove, há 15 anos, a apresentação interna de seminários pelos             
integrantes do grupo. Objetiva-se, com este resumo, apresentar à comunidade PET a            
metodologia de apresentação e avaliação de seminários, além de discorrer sobre sua            
importância para os(as) discentes do programa e para a graduação, na qual o PET está               
inserido. Os seminários em duplas têm a duração de 20 minutos e abordam temas da área de                 
saúde; já os individuais, contam com 10 minutos e tema livre. As duplas são sorteadas no                
início do ano letivo, enquanto que, no caso dos individuais, há o sorteio do(a) apresentador(a)               
com uma semana de antecedência à data da apresentação. A avaliação é oral e baseada em                
critérios como postura, ementa do seminário, criatividade, e outros. Os critérios utilizados            
para o feedback dos seminários permitem que estes sejam continuamente aperfeiçoados. Em            
2018, foram realizados seis seminários em dupla e dez individuais. Esta abordagem didática             
tem aprimorado as capacidades de oratória e de comunicação dos(as) integrantes do grupo.             
Ainda, no segundo semestre de 2018, alguns seminários foram selecionados para compor um             
evento aberto à graduação intitulado “Ciclo de Seminários do PET Farmácia”. Por fim, a              
apresentação de seminários permite a expansão do conhecimento, tanto para o grupo quanto             
para os demais estudantes da graduação. 
 
Palavras–chave : oralidade, comunicação, evento 
 

1PETiano/a discente bolsista do grupo PET Farmácia e discente do curso de Farmácia da Universidade Federal                
do Paraná (UFPR). 
²PETiana tutora bolsista do grupo PET Farmácia e docente do Departamento de Farmácia da Universidade               
Federal do Paraná (UFPR). 
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Introdução 

Debate, entrevista e seminário são práticas essencialmente verbais que vêm sendo           
frequentemente utilizadas em ambientes acadêmicos como estratégias de ensino. O seminário           
é, dentre estas, uma das mais recorrentes, tanto no Ensino Básico quanto no Ensino Superior.               
Contudo, é conduzido, muitas vezes, de maneira não sistematizada e/ou informalmente; por            
vezes, não é visto pelo professor como um gênero textual e evento de comunicação de               
informações. 

Quando devidamente conduzido e articulado, o seminário se torna uma prática           
pedagógica que possibilita a articulação entre o aprender e o ensinar, o pesquisar e o avaliar.                
Pode ser considerado como uma técnica de estudo que inclui pesquisa, leitura, reflexão e              
discussão; etapas que constituem o processo didático e que permitem diferentes formas de             
desenvolvimento do estudante (ALTHAUS, 2011). Uma das vantagens desta prática no meio            
acadêmico é a “capacidade de pesquisa, análise, de interpretação e de síntese dos alunos, por               
meio tanto do exercício da oralidade quanto da sistematização escrita de sua reflexão”             
(FARIAS, 2009, p. 140, citado por ALTHAUS, 2011). 

O seminário não é somente uma maneira de exposição oral, Meira (2013) discorre             
sobre as etapas que constituem um seminário: planejamento, execução e avaliação. Essa            
prática preocupa-se muito com sua realização e com toda a situação comunicativa, e não              
somente com o produto final. Mesmo não sendo a prática de oralidade mais formal dentro da                
universidade, o seminário exige alto nível de embasamento e atenção por parte do             
apresentador(a), que necessitará adequar-se a sua complexidade (MEIRA, 2013). 

Dentro desse contexto, e, considerando os objetivos do Programa de Educação           
Tutorial dispostos no art. 2º da Portaria MEC nº 976/2010, o grupo PET Farmácia realiza dois                
projetos coletivos que envolvem a temática da oralidade: apresentações de seminários           
individuais e em dupla, as quais possuem como objetivos estimular a oratória, a capacidade de               
síntese e a elaboração de apresentações dos(as) integrantes do grupo. Com o presente             
trabalho, objetivamos, apresentar à comunidade PET a metodologia de apresentação e de            
avaliação dos seminários apresentados pelo PET Farmácia UFPR, bem como abordar sobre a             
importância desta atividade, de maneira individual, para cada integrante interno do grupo,            
para a comunidade PET de forma coletiva e para o curso de graduação no qual estamos                
inseridos. 
 
Metodologia 

Seminários em dupla 
No início do ano letivo, foram sorteadas, dentre os integrantes do grupo PET Farmácia              

UFPR, duplas de apresentadores(as) para cada seminário. Estes seminários foram          
apresentados uma vez por mês, ao longo de 2018. As apresentações tiveram a duração de 20                
minutos e abordar um tema de saúde. 
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Seminários individuais 
Com relação aos seminários individuais, a duração máxima estabelecida das          

apresentações foi de 10 minutos e as datas foram distribuídas ao longo do ano, sendo               
apresentados, em média, dois seminários por mês. O(A) apresentador(a) foi sorteado(a) com            
uma semana de antecedência da data de apresentação, de forma que o tema do seminário era                
de livre escolha do(a) apresentador(a). 

Recursos para apresentação 
Como ferramentas para apresentação, os integrantes do grupo poderiam utilizar          

recursos multimídia, incluindo slides e projetor, vídeos, imagens e caixas de som. Também             
sempre foi disponibilizado o laser point , um aparelho que permite o apontamento de             
informações específicas e a passagem das informações na tela. 

Feedback e avaliação dos seminários 
Para as duas modalidades de seminários, foram realizadas avaliações verbais por parte            

dos(as) espectadores(as) integrantes do grupo. Essas avaliações abordaram critérios como          
ementa do seminário, domínio do tema, material audiovisual utilizado, postura do(a)           
apresentador(a) e criatividade. Além desses critérios objetivos, os demais integrantes do grupo            
PET poderiam tecer comentários, críticas e/ou sugestões em relação ao seminário           
apresentado. 
 
Resultados e Discussão 

Na TABELA 01, são descritos os títulos e autores dos seminários em dupla realizados              
em 2018. 

 
Tabela 01: Seminários em dupla apresentados em 2018. 

 

Título do seminário Apresentadores(as) 

Coletor menstrual Ana Luiza B. Hetka e Karen C. T. da Silva 

Jejum intermitente Flávia Matheus e Tatiana V. B. Marcondes 

Anticoncepcional masculino Milena R. Baptista e Priscila N. Araújo 

Doença de Alzheimer Carolina R. M. Francisco e Marina C. X. Vianna 

Aborto Stephany Y. Muraoka e Elua C. Guimarães 

Maconha: uso terapêutico e 
polêmicas envolvendo a planta 

Lucas T. Cavalli Costa e Samuel H. Witt 

 
Fonte: OS AUTORES (2019) 
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A partir da TABELA 01, é possível observar que os seminários em dupla abordam              
temas da saúde especialmente relacionados com áreas de pesquisa e atuação do profissional             
farmacêutico, e são, de maneira geral, sobre assuntos emergentes. A avaliação geral percebida             
pelos integrantes do grupo é de que os seminários em dupla estimulam o trabalho em equipe,                
a capacidade de pesquisa e de síntese, visto que a dupla necessita selecionar diversas fontes de                
informação e organizá-las de maneira a tornar o assunto didático. 
 

Na TABELA 02 são descritos os títulos e autores dos seminário individuais. 
 

Tabela 02: Seminários individuais apresentados em 2018 
 

Título do seminário Apresentador(a) 

Bitcoin Elua Caroline Guimarães 

Empatia: a arte de se conectar Flávia Matheus 

Os sete Chakras Milena Rosa Baptista 

Novas Práticas de Medicina Integrativas e 
Complementares no SUS 

Tatiana Vigiani Baptista Marcondes 

Cápsula mundi: o caixão biodegradável Ana Luiza Borgonovo Hetka 

Florais de Bach Marina Cristofani Xavier Vianna 

A Lei Maria da Penha e o Feminismo Samuel Henrique Witt 

Brasil: o país dos agrotóxicos Priscila Nunes Araújo 

O renascimento do parto Carolina Rempel Mendes Francisco 

Sete principais caças da Segunda Guerra 
Mundial 

Lucas Teodoro Cavalli Costa 

 
Fonte: OS AUTORES (2019) 

 
Por outro lado, os seminários individuais representam um momento no qual o grupo             

todo possui a oportunidade de aprender a cerca de um assunto que não está, necessariamente,               
relacionado à área da saúde e/ou ao ambiente acadêmico; como, por exemplo, o seminário              
“Bitcoin” , o qual abordou um tema que jamais seria discutido em um curso como o de                
Farmácia. 
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Os dois formatos de apresentação de seminários representam uma abordagem muito           
eficiente para aprimoramento da oratória e da comunicação dos(as) integrantes do grupo PET             
Farmácia UFPR. Além disso, os critérios utilizados pelos(as) espectadores(as) do seminário           
oportunizam o aprimoramento de diversos aspectos relacionados à apresentações em público. 

Ainda, a partir dos seminários apresentados internamente no grupo, foi proposto um            
evento aberto à graduação e que unisse alguns dos seminários já apresentados. O evento foi               
intitulado de “Ciclo de Seminários do PET Farmácia” e, carinhosamente, recebeu o apelido de              
“Café com o PET”; sua primeira edição ocorreu em outubro de 2018. O evento também               
contou com a presença de integrantes de membros de outros grupo PET da UFPR, e até                
estudantes de outras instituições. Em 2019, o grupo pretende realizar novamente o projeto,             
com novos temas de seminários. 
 
Conclusões 

Com o projeto de apresentação de seminários realizados pelo PET Farmácia UFPR            
houve aprimoramento de habilidades de oralidade e comunicação. Nesse tipo de gênero            
textual, os discentes envolvidos tornam-se protagonistas da prática, o que viabiliza o            
enfrentamento de sentimentos comuns neste tipo de situação, como ansiedade, nervosismo,           
medo e timidez. 

Além do mais, o nível de formalidade dispensado à esta prática também deve ser              
discutido pelo coordenador das atividades (tutor) com os coordenados (discentes), visto que o             
seminário é um conjunto de estratégias que funciona como alavanca para o crescimento             
acadêmico e da didática para seu apresentador(a), sendo que estes pontos não devem ser              
negligenciados. Dessa forma, consideramos a avaliação e o feedback individual extremamente           
importantes para contribuir nesses aspectos. Os comentários com análises, sugestões e           
correções gerados pelos(as) integrantes do grupo aos(às) palestrantes possibilitou também o           
aperfeiçoamento técnico e acadêmico dos(as) estudantes integrantes do Grupo PET          
Farmácia/UFPR. 

Outro ponto a ser destacado, é a oportunidade que o evento trouxe de aprimorar o               
trabalho em grupo, especialmente durante a elaboração dos seminários em dupla e na             
organização do Ciclo de Seminários - “Café com o PET”. 

Este projeto possibilitou ao grupo expandir o conhecimento adquirido para a            
universidade de um modo didático e eficaz, bem como auxiliou na formação profissional             
dos(as) alunos(as), colaborando com a desenvoltura da oratória, preparação de materiais de            
apoio para apresentações, aumento da autoconfiança e melhoria da comunicação como um            
todo. 
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

Devido aos inúmeros relatos de casos de abusos sofridos por discentes da Unesp 

Araraquara nos trajetos do Campus para suas respectivas residências, a pesquisa 

coletiva do grupo aborda o tema da violência em espaços públicos. De maneira mais 

específica, trata de aspectos da violência urbana, como o assédio em espaços públicos e 
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o estupro, casos estes identificados pelo grupo como mais recorrentes. A partir disso, 

propôs-se, por meio da elaboração de um questionário acerca dos atos de violência que 

atingem os discentes, elucidar os perigos que os alunos sofrem cotidianamente. A 

elaboração do projeto, possibilitou não só uma maior clareza acerca da violência 

direcionada aos estudantes, mas também uma compreensão geral da problemática, uma 

vez que os casos relatados refletem a organização de nossa sociedade. Além disso, 

fomentou reflexões críticas dos próprios membros e membras do grupo PET Ciências 

Sociais em relação temática.  

 

Palavras – chave  

Violência urbana. Violência contra a mulher. Crime de ódio.  
 

Introdução 

A Unesp de Araraquara, especificamente a Faculdade de Ciências e Letras e a 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, localizam-se na zona rural da cidade, sendo 

necessário atravessar uma ponte e andar uma longa ciclovia. Ainda que esse caminho 

possa ser percorrido de carro ou de ônibus, grande parcela da comunidade discente faz 

esse percurso à pé ou de bicicleta. Não é à toa que essa ciclovia já foi alvo de diversas 

denúncias: de roubos, furtos e assédios. O fato das outras duas unidades estarem 

localizadas na zona urbana da cidade, sendo que a Faculdade de Odontologia fica no 

centro, não as exclui da violência intrínseca às cidades modernas. Os estudantes, dessa 

forma, tornam-se alvos da violência urbana e de outras formas de violência e isso não é 

um fenômeno novo. O estupro e o seguido assassinato de uma aluna de Economia da 

Unesp, Alaíde Aparecida Kuranaga (21), em 1995, demonstra que o abuso dirigido às 

mulheres não cessou, e por isso deve ser analisada mais profunda e atentamente.  

Entendendo-se violência como o produto da interação entre fenômenos individuais, 

sociais, culturais e ambientais, a Organização Mundial de Saúde (OMS) define 

violência como “o uso da força como forma de ameaça contra si mesmo, outra pessoa 

ou grupo que possa ocasionar lesão, morte, danos psíquicos ou privações”. O presente 

trabalho tratará especificamente da violência interpessoal comunitária, definida pela 

OMS como a violência praticada entre indivíduos sem relação pessoal, que podem ou 

não se conhecer, bem como da violência coletiva social, cometida por grandes grupos, 

por exemplo, crimes de ódio, isto é, atos de violência direcionados à um certo grupo 

social com características singulares. 

Ainda, a violência contra a mulher será abordada de maneira mais específica, visando 

dar um enfoque em sua análise, bem como ressaltar sua devida importância nesta 

análise. O Sistema da Organização das Nações Unidas (ONU), a fim de dar particular 

consideração a esta, define em 1993, na Declaração sobre a Eliminação da Violência 

contra as Mulheres da Assembleia Geral da Conferência de Direitos Humanos, violência 

contra a mulher como:  

“todo ato de violência de gênero que resulte em, ou possa resultar em 

danos ou sofrimento físico, sexual ou psicológico da mulher, incluindo 

ameaça de tais atos, a coerção ou a privação arbitrária da liberdade, tanto 

na vida pública como na vida privada”. 
46



 
Colocado o problema recorrente na Unesp e visto o histórico de violência urbana na 

sociedade brasileira, nosso projeto tem como objetivo abordar grande parte das 

violências sofridas pelos discentes no espaço público de Araraquara, este delimitado 

pelo grupo, possibilitando um levantamento e mapeamento das áreas analisada. Através 

de uma exposição da situação dos estudantes universitários que proporcione, 

inicialmente, uma reflexão e conscientização sobre os conflitos que os alunos sofrem 

durante o trajeto de suas residências até as suas respectivas universidades, visamos 

ampliar o discussão para todos que moram ou que estejam na cidade, inserindo o debate 

sobre segurança pública como instrumento fundamental. 

 

Metodologia 

A realização do projeto teve início com a revisão de uma literatura capaz de definir os 

conceitos e subdivisões da violência urbana, tais como as categorias de roubo, estupro e 

assédio. Delimitados os tipos de violência e abusos que a serem tratados, o grupo 

definiu as áreas da cidade que seriam abordadas, a partir do critério de maior fluxo de 

estudantes no caminho das faculdades da UNESP (FCL, FCF, IQ e FOA) para suas 

respectivas casas. Assim, foi possível elaborar um questionário aplicado via internet e 

anônimos, visando preservar a identidade daqueles que se dispuseram a responder.  

O questionário, com um total de 123 respostas, foi formulado em sua maioria com 

perguntas fechadas, utilizando-se de mecanismos a fim de realizar um recorte espacial e 

temporal, sendo disponibilizado um mapa com as áreas delimitadas; outras questões 

foram abordadas, como o período em que o ato de violência foi sofrido, se ele foi 

praticado por uma pessoa ou mais, se a pessoa o considera um crime de ódio e, além 

disso, um espaço foi concedido para demais informações ou relatos. A partir de uma 

demarcação de perímetro, foram delimitadas 4 áreas, a serem analisadas para o 

levantamento dos dados. Tais áreas estão subdivididas em setores. Segue sua relação:    
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Foto 1: Setores da cidade de Araraquara 

 

 
Fonte: grupo PET Ciências Sociais- Unesp Araraquara (2018) 

 

 

O questionário passou por um amplo processo de transcrição dos dados para uma tabela 

do Excel, para que pudesse ser analisado, primeiro de maneira geral e, segundo, de 

maneira específica, abordando cada resposta enquanto um universo relevante. A análise 

específica desses dados está sendo desenvolvida pelo grupo e um novo processo de 

revisão literária se iniciou, uma vez que os dados nos orientaram para uma profunda 

questão de gênero, relevante não somente para nosso estudo, mas para a sociedade 

como um todo. 

 

Resultados e Discussão 

 

As pesquisas do projeto “(Des) Caminhos para Casa” foram iniciadas no mês de março 

de 2017. As discussões que nortearam a pesquisa são referentes aos relatos entre os 

discentes da UNESP Araraquara de casos de violência sofridos nas ruas do município, 

principalmente ao redor das faculdades e regiões próximas às concentrações de suas 

moradias. A montagem do questionário e a sua aplicação ocorreram na segunda 

quinzena do mês de Junho de 2017, atráves de plataforma online até o mês de Setembro. 

Obtiveram-se 123 respostas, provenientes das quatro faculdades que compõem a 

UNESP Araraquara. 
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A coleta de dados foi realizada de maneira a possibilitar um alcance maior de discentes 

e para que os mesmos tivessem tempo e a possibilidade de responde-lo. Após a 

finalização da coleta de dados, iniciou-se o processo de análise, para que com base nos 

dados obtidos sejam orientadas as atividades de ensino e extensão. Quanto ao perfil dos 

participantes, notou-se a predominância de mulheres cis-gênero (71,5 %), percentual 

bem acima dos homens cis-gênero (26%). Enquanto consequência da maior participação 

de mulheres e das dinâmicas subjacentes a estrutura social patriarcal, notou-se a maior 

ocorrência de violências simbólicas, com 35,8% dos casos envolvendo assédios morais 

e 32,5% assédios sexuais. Apesar do reduzido percentual em relação ao conjunto total, 

foram indicados 5 casos de estupros (4,1%). Ainda no aspecto simbólico, 12,2% dos 

participantes indicaram haver sofrido ameaças verbais. Nos crimes contra o patrimônio, 

8,9% dos entrevistados apontaram ter sido vítimas de roubos, 3,1% deles praticados a 

mão armada. Apenas 4,1% das pessoas foram vítimas de agressões físicas nas áreas 

pesquisadas.  

Dado a predominância de crimes que atentam contra a dignidade e a honra, 

47,1% dos participantes acreditam terem sofridos crimes de ódio, cujas denúncias na 

forma de boletim de ocorrências somaram a metade dos casos. Deste modo, percebeu-se 

a grande incidência de crimes praticados contra mulheres, sobretudo no que tange as 

categorias de assédio. A maior incidência de violências foram cometidas durante o 

período noturno (66,7%) indicando a falta de segurança no trajeto dos discentes até suas 

respectivas faculdades, marcadas sobretudo pela grande distância das faculdades que 

concentram a maior parte dos alunos (FCLAR, FCF e IQ) em relação as zonas com 

maiores densidades demográficas. 
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Conclusões: 

 

No presente trabalho, procurou-se analisar, bem como relatar, os diversos tipos de 

violência que acometem os discentes da UNESP Araraquara. Como um problema de 

conhecimento por parte das pessoas que utilizam os campus da faculdade em suas 

rotinas de vida,  orientou-se o grupo para a elaboração do questionário pelo qual foi 

realizada a coleta de dados. Encontrando-se o projeto em suas fase final de 

desenvolvimento, o término das análises dos dados constituiram-se de subsídios para a 

realização de atividades futuras, baseadas nos relatos obtidos.  

 

A exploração do material resultando da aplicação do survey mostrou-se de fundamental 

importância para o aprofundamento teórico acerca do tema, fomentando assim um 

maior debate de conscientização e possibilidades de ações dos próprios membros (as) do 

grupo PET Ciências Sociais, bem como uma percepção mais aprimorada sobre a nossa 

própria legislação. 
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EIXO TEMÁTICO: Inclusão como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

A acessibilidade, tema atual e necessário, promove condições de igualdade às pessoas 

que possuem alguma deficiência. Desta forma, o Programa de Educação Tutorial (PET) 

dentre seus objetivos considera o assunto responsabilidade dos integrantes do programa. 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência dos bolsistas, não-bolsistas 

e egressos do PET Comunicação Social e Enfermagem na organização e participação de 

um evento que impulsionasse e conscientizasse os participantes sobre a acessibilidade. 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. As atividades 
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desenvolvidas em relação à acessibilidade se deram no momento do planejamento e da 

realização do I PETchê, Encontro dos Grupos PET do estado do Rio Grande do Sul. Nesse 

ínterim, a comissão de comunicação responsabilizou-se pela inserção da temática e 

contou com o apoio do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Santa Maria, 

que ofertou uma capacitação. Após, a comissão geral disseminou o conhecimento 

adquirido às outras comissões e voluntários. A divulgação do evento contou com 

descrição de imagens e, na abertura, os palestrantes e convidados à fala realizaram a auto-

descrição. A busca pela acessibilidade possibilitou aos petianos contato com um tema 

transversal a todas as áreas de atuação, conscientização de inserção nas práticas 

executadas, divulgação inclusiva aos deficientes visuais com 53 postagens contendo 57 

artes e/ou fotografias com descrição de imagem; local do evento que suprisse as 

necessidades específicas do público, auto-descrição do auditório, palestrantes e 

manifestantes; percepção e reconhecimento da importância do tema por parte dos 

participantes do evento. Assim, a organização e participação no I PETchê promoveu uma 

oportunidade de envolvimento e atuação efetiva em relação às pautas de acessibilidade e 

inclusão, proporcionando a reflexão acerca do tema e inspirando suas práticas. 

 

Palavras – chave  
Inclusão; Evento científico; Programa de Educação Tutorial; Acessibilidade. 

 

Introdução 
 

A acessibilidade vem se tornando uma temática de importância no Brasil, 

evidenciada por ações como presença de intérpretes de Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) em pronunciamentos oficiais, construção de rampas de acesso em 

universidades, bem como filmes e vídeos com audiodescrição para pessoas cegas. A 

acessibilidade possui vários conceitos, sendo muitas vezes empregada como “qualidade 

de acesso”, ou ainda, como uma característica associada à pessoas com deficiência, idosos 

ou excluídos (OLIVEIRA; MILLl, 2016). 

Em âmbito nacional, a discussão acerca do assunto expande-se a partir da 

aprovação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146, de 06 

de julho de 2015), “destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando 

à sua inclusão social e cidadania”. Segundo a Lei, a acessibilidade é conceituada como o 

meio pelo qual o sujeito utilize, com segurança e autonomia, espaços e serviços (BRASIL, 

2015). 

O Programa de Educação Tutorial (PET), possui como um de seus objetivos, 

“oferecer uma formação acadêmica de excelente nível, visando a formação de um 

profissional crítico e atuante, orientada pela cidadania e pela função social da educação 

superior”, criticidade esta que pode ser desenvolvida por meio de discussões e vivências 

acerca de temas que envolvam aspectos éticos, sócio-políticos, científicos e culturais 

relevantes (MANUAL DE ORIENTAÇÕES BÁSICAS, 2006).  

Neste sentido, entende-se que é responsabilidade do petiano, incluir e discutir o 

tema da acessibilidade, elaborando estratégias que estimulem a reflexão e o pensamento 

crítico da sociedade em relação à temática. Este movimento é essencial dentro dos grupos 

PET e das Instituições de Ensino Superior (IES), visto o seu compromisso com a 
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sociedade em geral e, em especial, com a garantia de acesso ao conhecimento e aos 

espaços de uso coletivo para todos.  

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência 

de bolsistas, não-bolsistas e egressos do PET Comunicação Social e Enfermagem na 

organização e participação de um evento que buscou incentivar a construção de uma 

cultura pautada na acessibilidade. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de um relato de experiência embasado na vivência de bolsistas, não 

bolsistas e egressos do PET Comunicação Social e Enfermagem na organização e 

participação no I PETchê - Encontro Gaúcho dos Grupos PET. O evento ocorreu nos dias 

23 e 24 de março de 2019, no campus sede da Universidade Federal de Santa Maria. 

Foram abordados diferentes assuntos relacionados ao fortalecimento do programa e seus 

participantes, incluindo identidade e consciência petiana, além de destacar a temática 

inclusão e acessibilidade. Dentre as comissões organizadoras do evento, a comissão de 

comunicação encarregou-se da busca de métodos para aplicação da acessibilidade. Para 

isso, realizou-se uma revisão bibliográfica, buscando compreender a temática. Em um 

segundo momento, o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Santa Maria 

foi contatado, oportunizando uma capacitação a alguns membros da comissão por meio 

de uma oficina, o que possibilitou conhecer os processos e maneiras de tornar os espaços 

e o evento mais acessível. 

A oficina ocorreu no dia 16 de março de 2019, ministrada pelo Núcleo de 

Acessibilidade, voltada aos petianos envolvidos diretamente nas atividades desenvolvidas 

no PETchê. Na ocasião, foram abordados assuntos como auto-descrição, formas de 

abordagem e diálogo com pessoas com deficiência visual, comunicação com pessoas com 

deficiência auditiva e estrutura física da Universidade Federal de Santa Maria, para fins 

de inclusão. 

Durante a divulgação do evento em mídias, como o Facebook, buscou-se 

permanentemente a inclusão. Como exemplo, tem-se a descrição das imagens que 

acompanhavam as informações sobre o I PETchê. Já na abertura do evento, os 

cerimonialistas idealizaram a proposta de inclusão e acessibilidade nas suas 

apresentações, ao falarem, por exemplo, fora do microfone, para que pessoas com 

deficiência visual pudessem localizá-los e auto-descrição, destacando ao público a adesão 

do evento à temática. No transcorrer dos dois dias, a organização comentou brevemente 

alguns aspectos básicos para inclusão e disponibilizou um roteiro de auto-descrição para 

auxiliar na adesão dos participantes à ideia durante os momentos de interação entre 

público e palestrantes, bem como na plenária final. 

 

Resultados e Discussão  
 

A busca pela acessibilidade é um aspecto fundamental no processo de inclusão da 

pessoa com deficiência, promovendo a autonomia em diferentes atividades cotidianas, 

como no deslocamento, compreensão de informações e realização de quaisquer 

atividades. Segundo Carvalho e Castro (2013, p. 69), “pessoas com deficiência são, antes 

de tudo, pessoas como quaisquer outras, com protagonismos, peculiaridades, 
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contradições e singularidades.” Frente a isso, deve-se levar em consideração o uso 

inadequado de termos como “deficiente”, “cego” ou “surdo”, visto que esses sujeitos são, 

antes de tudo, pessoas, e não devem ser definidos pelo que têm, mas pelo que são1. 

De acordo com Cezar, Teixeira e Silva (2015), a Educação Inclusiva é objeto de 

discussão relacionado à qualidade dos processos e estratégias de ensino e aprendizagem 

disponíveis no Ensino Superior. Frente a isso, é primordial considerar o conceito de 

educação inclusiva, com o intuito de, nas práticas do Programa de Educação Tutorial, 

pautar a acessibilidade e formas de ensiná-la, ou seja, “ensinar a incluir”.  

A partir deste entendimento, a campanha de divulgação do I PETchê foi elaborada 

de modo a valorizar a acessibilidade no meio comunicacional. A campanha foi realizada 

nas redes sociais - facebook, instagram e via e-mail, pela Comissão de Comunicação e 

Comissão de Acessibilidade, que trabalharam de forma conjunta. Os posts veiculados 

compreendiam a seguinte estrutura: arte + legenda + descrição da imagem2+ texto 

alternativo.  

 A elaboração da arte para publicação foi pensada tendo em vista a futura descrição 

da imagem, isto é, com formato e elementos mais simples. A legenda consistia em um 

texto curto e divertido na voz de uma “persona”, a Vó Adelina3, além do uso de elementos 

como emojis e expressões comuns há três gerações. A descrição das imagens4 constitui-

se em uma leitura e descrição detalhada dos elementos que compõem uma imagem, a fim 

de que uma pessoa com deficiência visual possa criar uma imagem mental daquela 

representação. Ao longo da campanha de divulgação, foram realizadas 53 postagens 

contendo 57 artes e/ou fotografias com descrição da imagem. Esta era anexa ao corpo do 

texto da publicação, logo abaixo da legenda, a fim de chamar a atenção do interlocutor 

àquela informação. Ainda, usou-se um recurso do facebook, o “texto alternativo”, cuja 

função é anexar uma descrição da imagem publicada “por cima” da própria imagem, de 

forma que a pessoa com deficiência visual, munida de leitor de tela em seu computador 

ou celular, possa encontrar a construção dela e saber do que se trata. 

 Além disso, no que se refere ao planejamento do evento, teve-se o cuidado quanto 

à escolha do local adequado (de fácil acesso, com presença de rampas e elevadores e 

banheiros adaptados) e à organização das necessidades do público participante. 

 A partir dos aprendizados sobre acessibilidade levantados por meio de pesquisa 

bibliográfica e capacitação em acessibilidade promovida pelo Núcleo de Acessibilidade 

da instituição, os mesmos foram aplicados no decorrer do evento. Inicialmente, exibiu-se 

um vídeo institucional da UFSM com audiodescrição. Deu-se início ao Cerimonial de 

Abertura, o qual foi iniciado da “forma tradicional”, e reiniciado de uma forma acessível. 

Na primeira situação, os dois cerimonialistas deram as boas-vindas ao público, 

                                                
1 A definição de pessoa com deficiência citada corresponde ao conceito aprendido na capacitação com o 

Núcleo de Acessibilidade da UFSM. Além disso, as informações aplicadas no evento para a promoção das 

práticas de inclusão também foram baseadas na mesma capacitação. 
2 Os termos “audiodescrição” e “descrição da imagem”, ambos utilizados no corpo deste trabalho, possuem 

diferenças. O primeiro se refere à uma construção textual de uma imagem, feita por um redator e que passa 

por consultoria de uma pessoa cega, que dirá se aquela informação é compreensível ou não. Já a descrição 

da imagem é feita por qualquer pessoa que enxergue, da forma como esta achar melhor, sem passar por 

consultoria de uma pessoa cega; neste caso, não há garantias de que a pessoa cega ou com baixa visão 

conseguirá entender a construção da imagem.  
3 A Vó Adelina foi a persona criada a fim de ser a voz da campanha de divulgação do I PETchê. 
4 Essa informação foi retirada da capacitação ministrada pelo Núcleo de Acessibilidade da UFSM. 
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apresentaram o evento e a si mesmos; na segunda situação, os mesmos, antes de subir ao 

palco, falaram fora do microfone (a fim de permitir que uma pessoa cega na plateia situe 

o interlocutor), deslocaram-se até o centro do palco e realizaram uma auto-descrição. Esta 

consiste, basicamente, no fato do sujeito falante descrever-se da maneira como entende 

suas próprias características. Um “modelo básico” de auto-descrição leva em conta o 

nome, altura, se a pessoa está parada/sentada/locomovendo-se, cor da pele, se é 

gorda/magra/mais ou menos, cor/tipo/comprimento dos cabelos, cor dos olhos, que 

roupa/cor e acessórios utiliza (brinco, relógio, pulseira, óculos, aparelho dentário, etc). 

Ainda, a Comissão de Acessibilidade realizou uma descrição do auditório em que o 

evento foi realizado, a qual foi lida no Cerimonial de Abertura. 

 No decorrer do evento, todas as pessoas que se manifestaram realizaram auto-

descrição. Previamente, os palestrantes e pessoas convidadas para a roda de conversa 

receberam orientação em relação a esse aspecto e aos cuidados ao se dirigir ao público. 

Nos momentos em que ocorriam as interações entre plateia e palestrantes, membros da 

Comissão Organizadora estavam à postos com microfone e um guia impresso do modelo 

de auto-descrição, a fim de que a pessoa que se manifestasse pudesse também aderir ao 

objetivo de tornar o evento mais acessível. A recepção do público quanto a essa proposta 

foi positiva e permitiu a percepção de que as práticas de acessibilidade produziram 

reflexão e reconhecimento de sua importância por parte dos participantes. 

 

Conclusões 

 

Embora não houvessem pessoas com deficiência presentes no evento, a 

experiência de realizar e/ou participar de um evento com práticas acessíveis promoveu o 

pensamento crítico dos participantes para pautas voltadas à acessibilidade e inclusão. O 

fato de não haver participação de pessoas com alguma deficiência é um reflexo das 

barreiras que a estrutura social possui, que bloqueiam o acesso destes a lugares como a 

Universidade. Espera-se que a partir do estímulo à reflexão, todos os participantes sejam 

agentes multiplicadores da informação e modificadores da sociedade, transmitindo a 

mensagem de que os espaços públicos devem ser igualmente ocupados e que a pauta da 

acessibilidade necessita de maior difusão. 
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de transformação.  

  

  

  

Resumo  

O Programa de Educação Tutorial – PET tem por objetivo contribuir com o processo de 

ensino/aprendizagem dos seus discentes, desenvolvendo atividades sob o tripé do ensino, 

pesquisa e extensão. Dessa forma, será explanado como tem se concretizado as atividades 

desenvolvidas pelos petianos, mais especificamente do PET – conexões de saberes/comunidade 

campo, em sua respectiva instituição de atuação, o Serviço de Assistência Rural e Urbano - 

SAR. Entre essas atividades estão: a realização de pesquisas relacionadas ao funcionamento 

dos Conselhos Municipais de Direitos, participação em oficinas de formação política nas 

comunidades populares do Rio Grande do Norte, como também, encontros de 

planejamento/avaliação das atividades desenvolvidas pela referida instituição. O SAR presta 

serviços de educação, assistência social e assessoria à população dos municípios, 

principalmente das áreas rurais. A metodologia utilizada para a construção deste trabalho é 

composta pelos referenciais da educação popular, pautados no método Freiriano e no 

materialismo histórico dialético. Para, além disso, a forma de coleta de dados se dá por meio de 

pesquisa documental, como também, da observação-participante nas atividades desenvolvidas 

nas comunidades rurais. O SAR é composto por membros da arquidiocese de Natal, Educadores 

                                                 
1 Bolsista do grupo PET Conexões de Saberes - Comunidade de Campo, graduanda do curso de Serviço Social 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
2  Bolsista do grupo PET Conexões de Saberes - Comunidade de Campo, graduanda em Ciências Sociais – 

licenciatura Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
2 Bolsista do grupo PET Conexões de Saberes - Comunidade de Campo, graduanda do curso de Serviço Social pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
3 Tutora do grupo PET Conexões de Saberes - Comunidade de Campo, docente titular do Departamento de 

Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
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Sociais, Assistentes Sociais, estagiárias de Serviço Social e bolsistas do PET Comunidade 

Campo, contando com o apoio de professores de Serviço Social da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, desenvolvendo atividades como a Pesquisa de Controle Social e 

Cidadania.   

Palavras chaves: SAR; PET; pesquisa; ensino; extensão. 

Introdução  

O referido trabalho visa apresentar as atividades desenvolvidas no SAR (Serviço de 

Assistência Rural e Urbana), enquanto bolsistas integrantes do Programa de Educação Tutorial 

– Conexões de Saberes Comunidade Campo. Cabe destacar a importância da inserção dos 

estudantes em uma instituição que contribui para o fomento da democracia, garantia de direitos 

e mobilização social, proporcionando um amplo desenvolvimento ético-político em defesa da 

cidadania plena, principalmente de pessoas que residem em comunidades populares, através da 

capacitação e inserção em espaços de Controle Social. Desse modo, o projeto desenvolvido 

pelo PET em consonância com o SAR, se constitui em auxiliar na formação social do estudante, 

promover o desenvolvimento profissional, além de incentivar a vivencia cientifica e 

extensionista através de experiências pautadas no processo dialético entre teoria e prática.   

Cabe destacar que ao dialogar com o tripé ensino, pesquisa e extensão é possível 

elencar alguns resultados positivos, tendo em vista que este processo permite realizar uma 

análise crítica com em conjunto com os representantes das comunidades rurais acerca da 

realidade social em que os mesmos estão inseridos, destacando os limites e possibilidades para 

o desenvolvimento de comunidades populares.  

Contribuindo ainda, para o processo de reflexão sobre controle social, enfatizando a 

importância da participação social (das comunidades envolvidas) nos processos de decisões e 

deliberações, desta forma, incentiva-se – por meio das oficinas de capacitação – que esses 

grupos ocupem estes espaços, participando dos conselhos, conferências, fóruns; espaços estes 

que devem ter a presença da sociedade civil. 

Dessa forma, o projeto desenvolvido possibilita a formação crítica dos estudantes do 

programa Conexões de Saberes, nesse sentido, as ações realizadas pelos profissionais do SAR 

em conjunto com os petianos, contribuem para fomentar o processo de transformação social 

através de uma leitura da realidade sociocultural. Por meio dessa ação é possível desenvolver 

projetos que incentivem a participação da população em espaços democráticos, assim como, 

permite também aos estudantes aplicar seus conhecimentos, ampliando a sua formação. 

 

Metodologia  

A metodologia utilizada para a construção deste trabalho está referenciada na pesquisa 

documental, como também na observação-participante, em conjunto com os profissionais da 

própria instituição. As estudantes autoras deste trabalho atuam na instituição nas atividades 

sistematicamente em um período de quatro ou oito horas semanais. Além disso, o referido 
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estudo está embasado nos referenciais teóricos da educação popular e no método Freiriano, 

dialogando de forma crítica com o materialismo histórico dialético4.   

Resultados e discussão  

Os primeiros momentos de atuação as atividades do SAR5 eram realizadas por meio 

das paróquias e se constituíam na formação de núcleos de apoio aos programas voltados à 

promoção humana, impulsionando o surgimento de sindicatos rurais para promover o 

desenvolvimento do campo. Atualmente o SAR promove ações no sentido colaborar com a 

sociedade por meio do desenvolvimento político e social das comunidades a partir do “Controle 

Social Sustentável e Solidário das Políticas Públicas” tendo em vista o fortalecimento da 

cidadania, a formação de lideranças e, consequentemente, o processo de transformação social. 

Dentre essas ações, pode-se destacar: a formação de base, a educação política e popular, 

economia solidária, organização dos trabalhadores(as) na luta pela posse e permanência na 

terra, defesa dos territórios e meio ambiente, oficina sobre políticas públicas, fortalecimento de 

movimentos populares, entre outros.  

Tendo em vista que a participação democrática direta é uma proposta de ampliação da 

intervenção da sociedade nos processos de escolha, fato consubstanciado com a Constituição 

Federal de 1988, o SAR em conjunto com o PET e professores da UFRN, está desenvolvendo 

uma pesquisa para a coleta de informações sobre Conselhos Municipais, reconhecendo-os como 

uma das melhores instâncias de participação da sociedade civil nos processos de decisão. O 

objetivo da pesquisa é conhecer a realidade atual do funcionamento e atuação dos Conselhos 

de Políticas Públicas no Rio Grande do Norte, identificando as fragilidades e potencialidades 

dos mesmos enquanto instrumentos de controle social e de participação popular para promover 

mudanças nos padrões de gestão das políticas públicas. 

Ao dialogar com o SAR, os petianos podem relacionar a teoria dos cursos com a prática 

dos profissionais da instituição, desenvolvendo um trabalho de forma reflexiva e crítica. Além 

da pesquisa, acompanhamos as viagens (atividades em outros municípios) que visam a 

formação de lideranças, processo que possibilita uma maior aproximação com os usuários, 

agregando experiências que seriam inexistentes se somente estivéssemos inseridos na academia.  

É importante destacar que a parceria do PET com o SAR é de suma importância para 

os bolsistas, tendo em vista que os mesmos estão inseridos em uma entidade que visa o fomento 

da democracia, garantia de direitos e mobilização social, o que vai de acordo com os princípios 

defendidos pelo Programa de Educação Tutorial. Está experiência proporciona um amplo 

desenvolvimento ético-político em defesa da cidadania plena, principalmente de pessoas que se 

encontram em situações de vulnerabilidade, através da capacitação e inserção em espaços de 

Controle Social.  

Nesse sentido, tem-se como resultados através do processo de capacitação sobre 

controle social a integração de sujeitos pertencentes a comunidades rurais em espaços 

                                                 
4 A perspectiva utilizada para análise da realidade se fundamenta na corrente filosófica inaugurada por Karl Marx 

(1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) pois compreende-se que se trata de um método que possibilita uma 

apreensão crítica acerca dos processos sociais. 
5 Informações mais detalhadas constam no site da REDE SAR, Disponível em: <https://redesar.org.br/>. Acesso 

em:  28 maio de 2018.  
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deliberativos, possibilitando a plena participação da população na formulação, avaliação e 

execução de políticas públicas. Assim, potencializa-se a capacidade da sociedade civil 

influenciar na gestão do Estado, ampliando efetivamente a participação de segmentos até então 

excluídos historicamente da administração da máquina pública.   

Dentre outros resultados, tem-se a efetiva formação para pesquisa e extensão dos 

petianos, tendo em vista que possibilita aliar a teoria com a prática, permitindo que os estudantes 

possam atuar de forma que transcenda os muros da academia e se aproximem cada vez mais da 

sociedade e de suas demandas. Há também a construção da autonomia do aluno, em decorrência 

do desenvolvimento das habilidades relacionadas a coordenação, elaboração e planejamento, 

além do estabelecimento de diálogos e vivência da interdisciplinaridade.  

Todo esse processo é substancialmente importante para propiciar uma formação 

acadêmica ampla e enriquecida. Enquanto futuro profissional é necessário ter uma dimensão 

prática das dinâmicas inerentes a qualquer contexto de atuação, ser bolsista do PET é um 

diferencial, pois há um leque amplo de aprendizagem, tendo em vista que o processo de 

extensão é educativo. 

Portanto, através de todas as atividades desenvolvidas no programa, compreendemos 

efetivamente o que significa a extensão e as possiblidades que ela oferece dentro e fora do 

âmbito acadêmico. Ter contato com instituições da sociedade civil é e extrema importância para 

compreender as dinâmicas inerentes a sociedade capitalista, inclusive, as que estão relacionadas 

as mudanças ocorridas nas universidades e sua forma de dialogar e interagir com outras 

instâncias da sociedade. 

  

Conclusão  

Pensar o processo educativo desenvolvido nas comunidades através do SAR é uma 

tarefa que exige um posicionamento crítico e reflexivo, para tanto, é necessário que haja a 

capacidade de se colocar como sujeito em constante processo de ensino-aprendizagem. Ao 

pensar este processo através de uma perspectiva metodológica pautada no método Freiriano, a 

concepção de educação que se desenvolve é a educação popular. Ela possibilita uma 

aprendizagem através de referenciais do cotidiano dos sujeitos, ou seja, valoriza as realidades 

culturais dos indivíduos e da comunidade onde ele vive.  

Assim, a perspectiva de educação popular adotada está relacionada a um processo de 

comunicação, ou seja, interlocução e troca de sabres com os sujeitos, conforme destaca Freire 

(1983, p.22) “[..] o conhecimento não se estende do que se julga sabedor até aquêles [sic] se 

julga não saberem; o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, relações de 

transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica destas relações.” Cabe ao sujeito, 

através de suas relações sociais, estas permeadas por conflitos e contradições, questionar o seu 

lugar, o seu papel, refletindo sobre si mesmo e sobre a realidade na qual ele está inserido.  

Neste sentido, é de suma importância entendermos a nossa atuação nesta instituição, 

tendo em vista que é através de trocas de experiências e saberes que se constrói um 

conhecimento pautado em emancipação humana, sem opressão e hierarquia. As atividades 

desenvolvidas pelo PET Conexões de Saberes, ao associar ensino/extensão/pesquisa, reformula 

e desconstrói uma perspectiva conservadora e arcaica de que os sujeitos que estão inseridos na 

academia possuem mais conhecimento do que os sujeitos que desenvolvem seu processo de 
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ensino-aprendizagem através das suas experiências cotidianas, sem acesso a uma educação 

formal.  

Diante do que foi exposto, fica nítido que ao dialogar com o SAR, os petianos que 

atuam nesta instituição possuem um arcabouço prático e teórico rico, tendo em vista que aliam 

estas duas vertentes para desenvolver um trabalho de forma reflexiva e crítica.  

Portanto, através das ações desenvolvidas pela rede SAR em conjunto com PET- 

comunidade de campo, há um processo de ensino-aprendizagem pautado em valores 

humanistas, visando uma sociedade onde os sujeitos possuam autonomia para refletir e, diante 

desta reflexão, construir e reconstruir as suas concepções de mundo, alterando as relações que 

são intrínsecas a sua sociabilidade, dessa maneira, o sujeito tem o poder de transformação da 

sua própria realidade a partir do momento que reflete criticamente e supera os processos 

alienantes da sociedade capitalista.   
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de transformação 

 

 

Resumo 

O clube PET de leitura é um projeto que visa, por meio da interação e integração dos 

graduandos, ao desenvolvimento da leitura ativa no âmbito universitário e à construção do 

pensamento crítico. Tem também como objetivo propiciar discussões acerca de leituras 

realizadas, debatendo desde questões da construção literária até questões sociais abordadas 

nas obras. Para tal, o grupo PET Letras UFAL idealizou este projeto visando à construção do 

pensamento crítico diante das obras de literatura, colaborando com uma expansão da visão de 

mundo de cada indivíduo. Trata-se de encontros entre os participantes do grupo e os alunos da 

graduação, ocorridos mensalmente no bloco da Faculdade de Letras da IES, trazendo a 

discussão sobre o livro selecionado para o mês, juntamente com a leitura de textos 

complementares e a presença de professores especialistas que contribuirão para o debate. 

Atualmente, o projeto encontra-se em fase inicial, tendo ocorrido apenas um encontro, no mês 

de abril, no qual foi discutido o texto “O direito à literatura”, de Antonio Candido (1995), 

gerando debate acerca da importância do projeto e da interação dos discentes envolvidos. 

Ademais, foram escolhidas as obras que serão trabalhadas ao longo da atividade. Diante disso, 

mostra-se a relevância deste projeto para a graduação, pois, além de possibilitar a ampliação 

do repertório cultural por meio da leitura de textos literários, permite o exercício de 
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intertextualidade, o embasamento na crítica literária e a criação de um espaço de debates 

pertinentes e necessários para que se tenha uma universidade pública democrática. 

 

Palavras – chave  

Clube PET de Leitura. Pensamento Crítico. Formação do leitor. Literatura.  

 

 

Introdução 

Alberto Manguel (1997) afirma que, em todas as sociedades letradas, aprender a ler é um 

ritual de passagem de um estado de dependência e comunicação rudimentar, no qual se é um 

sujeito passivo, para o estágio de vivência e experiência por meio da leitura, no qual o sujeito 

torna-se ativo. Porém, por muito tempo, a leitura fez parte de uma hierarquia de conhecimento 

e poder, em que apenas uma parcela da sociedade tinha acesso aos livros e detinha todo o 

conhecimento da época. Quando Paulo Freire (2011) descreve seu relacionamento com a 

leitura das palavras escritas, vincula-o diretamente à leitura do mundo. Nesse sentido, o 

desenvolvimento da prática da leitura literária crítica no meio universitário prova-se tanto 

importante quanto desafiador, pois, constantemente, esbarra em barreiras erguidas durante a 

formação escolar dos graduandos, bem como na grande carga conteudista a dar conta ou na 

ausência de espaços que incentivem e ofereçam recursos para esse desenvolvimento.  

Assim, é nesse contexto que o presente projeto, idealizado pelo grupo PET Letras 

Ufal, surge, visando à construção de um pensamento crítico diante de obras da literatura - seja 

ela brasileira ou não, contemporânea ou não -, uma democratização da leitura e do acesso ao 

conhecimento que antes foi negado aos marginalizados. Tal objetivo busca contemplar a 

necessidade da oferta de um ambiente, dentro do contexto acadêmico, aberto ao debate a 

respeito das obras, bem como a de que se apresentem embasamentos teóricos relacionados aos 

aspectos da construção literária, sem, contudo, ignorar as discussões sociais e ativistas delas. 

Pelo contrário, quanto a estas últimas, busca-se preparar os graduandos para melhor 

identificá-las e interpretá-las - no sentido da Hermenêutica, ser capaz de convergir seus 

horizontes com os da obra e criar novo texto.  Ler é um ato de poder, os livros e a literatura 

permitem uma compreensão do mundo, e o poder do leitor está em conseguir interpretar o que 

o texto apresenta e ser capaz de devolver para a sociedade. Por isso, ler não está ligado a 

apenas um ato de armazenar conhecimento, e sim de disseminá-lo, proporcionando a 

autonomia do leitor na experiência que é descobrir a si e ao mundo através da leitura. Sabendo 

disso, afirma George Steiner (2003) que “aqueles que queimam livros, que banem e matam 

poetas, sabem exatamente o que fazem”, pois “seu poder é incalculável”. Para apresentar essa 

capacidade, foram selecionados livros de diferentes autores, países, gêneros e escolas 

literárias, com o fito de expor os graduandos à diversidade literária, de modo a colaborar com 

uma expansão da visão de mundo de cada indivíduo.  

  

Metodologia 
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O Clube PET de Leitura é um clube de leitura coletiva que visa à interação e à 

integração efetiva dos graduandos dos cursos da Universidade Federal de Alagoas através do 

compartilhamento, da discussão e da experiência com obras literárias. Visa também ao 

desenvolvimento do pensamento crítico frente à literatura. É caracterizado por ser um espaço 

que propiciará discussões sobre as diversas visões literárias que cada pessoa possui, para, a 

partir disso, gerar o desenvolvimento e a maturidade literária de cada indivíduo. 

Para isso, o projeto se baseará em encontros mensais entre os participantes do clube que 

ocorrerão no bloco da Faculdade de Letras da IES. Além da discussão do livro escolhido para 

o mês, haverá momentos de leitura de textos complementares para contribuírem em cada 

debate e, sempre que possível, um professor especialista estará presente nos encontros para 

enriquecer ainda mais as discussões. Agregado aos encontros presenciais, há um grupo virtual 

no WhatsApp para facilitar a comunicação, a integração e o compartilhamento entre os 

participantes. 

Sobre as obras escolhidas, pensando na saúde mental do estudante da graduação, que 

tem seus trabalhos e textos acadêmicos para ler, foram selecionadas obras curtas ou com um 

caráter mais dinâmico para o início do projeto, variando entre contos, livros de poemas e 

romances. Entre os títulos escolhidos estão: “Revolução dos Bichos”, de George Orwell, 

“Quarto de despejo”, de Carolina de Jesus, “Úrsula”, de Maria Firmina dos Reis e “Sol na 

cabeça”, de Geovani Martins. 

Todas as obras dialogam entre si por seu viés ativista, seja pela luta da mulher negra 

na Nigéria até os desafios psicológicos que uma pessoa marginalizada que vive na favela 

possa enfrentar. Todas possuem discussões sociais atreladas à sua forma e à sua construção, 

para suscitar reflexões sobre o indivíduo e sobre suas ações enquanto ser humano. Ademais, 

as escolhas das obras podem mudar de acordo com o andamento do projeto, pois se pretende 

ouvir as sugestões dos integrantes do clube. 

 

Resultados e Discussão 

Atualmente, o projeto “Clube PET de Leitura” está em fase inicial. O primeiro 

encontro ocorreu no mês de abril com uma apresentação das propostas e ideias para o 

andamento do clube. No mesmo dia, aconteceu também uma discussão sobre o texto O direito 

à literatura, de Antonio Candido (1995), e alguns vídeos que falavam sobre a importância da 

literatura. O debate foi mediado por um dos petianos e, depois desses momentos, os alunos da 

graduação que compareceram ao encontro chegaram a um acordo de qual seria a melhor 

ordem de leitura dos textos, que tinham sido propostos pelo PET Letras. 

Nesse encontro, a maior parte dos alunos presentes era estudante de Letras, mas 

também tinham alunos de outros cursos, como Ciências Sociais, que contribuíram muito  com 

a discussão gerada a partir do texto de Antonio Candido. Esse debate foi importante para 

discutir os efeitos e benefícios da leitura, e consequentemente, deixar transparecer a 

importância do projeto que estava sendo proposto. 
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A escolha dos livros se deu a partir de indicações dos professores da graduação, dos 

petianos e dos estudantes da graduação em Letras. Os integrantes do PET Letras pediram 

sugestões de livros importantes para os estudantes de Letras, que não fossem lidos 

normalmente por eles e, após essa consulta, o grupo PET chegou a uma lista com livros que 

consideraram mais pertinentes para a proposta do projeto que estava para ser executado. 

Espera-se com a atividade aqui proposta a participação da comunidade acadêmica em 

um projeto cultural e educativo, no qual a leitura e discussão de textos literários contribuem 

para o desenvolvimento da leitura por fruição e da compreensão ética e crítica do mundo a 

partir do texto. 

É também esperado que o projeto permita melhorias para o curso de Letras – uma vez 

que a atividade pode contribuir para a formação profissional e acadêmica dos envolvidos no 

projeto. Junto a isso, pretende-se que esses momentos promovam a reflexão e leitura crítica, 

tendo como base algumas obras da literatura, e a experiência estética que a arte pode 

proporcionar, de forma singular, a cada indivíduo. Segundo Candido (1995), a literatura 

dignifica o homem e o torna humano, já que ela organiza o caos dos pensamentos e o liberta 

para criar e recriar novos mundos. Logo, busca-se com o Clube PET de Leitura a 

humanização de todos os indivíduos envolvidos, a qual, muitas vezes, é esquecida no meio 

acadêmico. 

As discussões acerca da atividade a ser desenvolvida serão de natureza parcialmente 

informal, sendo feitas a partir da participação dos envolvidos e voltadas para o planejamento 

de novos encontros. Nesse sentido, será também disponibilizado um questionário online como 

uma maneira de ter um feedback dos participantes. 

 

Conclusões: 

Diante do que foi apresentado acima, o Clube PET de Leitura é uma atividade 

essencial na graduação do curso de Letras, pois, além de possibilitar uma maior leitura de 

textos literários, possibilita também um exercício de intertextualidade com embasamento 

crítico literário e o espaço de debates e discussões pertinentes, tão necessários para se ter uma 

universidade pública democrática.  

Esta atividade, que está em processo, também é uma forma bastante eficaz de integrar 

os membros do grupo PET com os demais estudantes da graduação, bem como exercitar a 

capacidades dos membros na mediação de debates e discussões.  

É válido salientar ainda que esta atividade contempla todos os cursos presentes na graduação 

em Letras – português, espanhol, inglês e francês – fazendo com que alunos tenham contato 

com outras literaturas além da literatura própria de sua língua. Desse modo, este clube do 

livro se configura como um meio propício para a transdisciplinaridade, debate e, sobretudo, 

literatura. 
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EIXO TEMÁTICO: [Educação como meio de Transformação] 

 

 

Resumo 

Sabendo que há uma distância do saber popular em relação ao conhecimento científico 

e ao exercício acadêmico, o PET CIÊNCIAS da Universidade de Brasília campus Planaltina 

busca realizar suas atividades de extensão, baseadas em divulgação científica, usando espaços 

como shoppings, parques, escolas e plataformas digitais.  Sendo assim, o presente trabalho 

tem por objetivo relatar o desenvolvimento e realização dessas atividades, que buscam 

aproximar a população local, da ciência e da universidade, como também o retorno para a 

comunidade envolvida. Alguns desses projetos ainda estão em ascensão, todavia, observamos 

respostas significativas da comunidade com relação aos nossos objetivos, o que denota um 

alcance expressivo do nosso propósito. 

 

 

Palavras chave: Universidade; Extensão; Comunidade; Divulgação científica; 

 

 

Introdução 

É notória a necessidade de se falar sobre a importância da Universidade e o que nela é 

desenvolvido. A imprensa, como uma formadora de opinião e fonte de informações, conta 

com poucos profissionais que se dedicam à cobertura desse espaço. Recursos como as mídias 

sociais na maioria das vezes são usados para espalhar mitos e generalizar fatos isolados que 

acontecem no meio acadêmico. Assim, as falácias em relação à universidade pública por 

                                                
1 PETiana discente (bolsista) do grupo PET-CIÊNCIAS UnB e discente do curso Licenciatura em Ciências 

Naturais da Universidade Faculdade UnB Planaltina. 
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3 PETiana discente (bolsista) do grupo PET-CIÊNCIAS UnB e discente do curso Licenciatura em Ciências 

Naturais da Universidade Faculdade UnB Planaltina. 
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exemplo, têm sido cada vez mais crescentes no Brasil. Pouco se vê grandes repercussões 

sobre pesquisas, projetos e a realidade majoritária de estudantes e professores universitários.  

Em se tratando de conhecimento científico, Albagli (1969) relatava que as pessoas 

acreditam que a ciência é algo bem distante levando assim a uma mistificação da mesma. 

Ainda nos dias de hoje, cinquenta anos depois, a população vê a ciência como se esta não 

fizesse parte do nosso cotidiano.  Mesmo com todos os avanços, o espaço que a grande mídia 

costuma dar ao tema continua singular, e mesmo que desse um espaço maior, a imprensa se 

ocupa de noticiar o que é inédito, e o que a sociedade precisa saber sobre a ciência não é 

informação, é conhecimento (ESCOBAR, 2018). Ainda segundo o autor, é preciso que a 

comunidade científica comece a dialogar diretamente com a sociedade e esse é um desafio 

que cabe tanto aos cientistas quanto às suas instituições. Indo de encontro a esse pensamento, 

Bueno (2010) acredita que a divulgação científica democratiza o acesso ao saber científico, 

incluindo assim pessoas que não fazem parte da academia.  

Observa-se, que mesmo em diferentes épocas, a necessidade de a Universidade tomar 

voz para divulgar conhecimento além do meio acadêmico, é uma problemática comum. “A 

consciência sobre a importância da ciência, não vai surgir espontaneamente na sociedade, é 

algo que precisa ser semeado e irrigado diariamente” (ESCOBAR, 2018).  

Tomando estudo disso, o PET CIÊNCIAS, da Universidade de Brasília campus 

Planaltina, tem buscado desenvolver atividades que levam para a população local, saberes 

científicos, como também a visão realista do exercício acadêmico. Sabe-se que esse é um 

desafio e que é preciso uma mobilização muito maior das instituições, para que resultados 

expressivos sejam alcançados, mas enquanto projeto de extensão temos o dever de levar para 

a comunidade o que a nossa Universidade tem desenvolvido em benefício da população, 

fazendo assim conhecer mesmo que por um número simbólico de pessoas, a importância e 

relevância da ciência para as suas vidas. 

 Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo relatar o desenvolvimento e 

realização das atividades do PET-CIÊNCIAS, que buscam aproximar a população local da 

ciência e da universidade, como também o retorno da comunidade envolvida.   

 

Metodologia 

Mediante ideias e propostas que partem dos petianos e/ou tutor, todas as atividades 

que o grupo promove são desenvolvidas coletivamente. 

Atualmente o grupo desenvolve três atividades voltadas para a extensão, que também 

vão de encontro ao ensino, contemplando assim dois pilares da tríade: Ensino, Pesquisa e 

Extensão. São essas atividades: Programa de divulgação científica na rádio, visitas a escolas e 

outros ambientes e Cursos de Formação Inicial e Continuada. Dessas, as duas primeiras têm 

foco na divulgação científica.  

Esses projetos têm sido norteados pela necessidade vigente de se trabalhar a relação 

comunidade-universidade. 

O programa de divulgação científica na rádio, veio da adaptação de uma das atividades 

desenvolvidas pelo grupo, O Jornal Científico da Faculdade UnB Planaltina (JC-FUP), o 
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intuito do jornal é entrevistar professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores do 

campus Planaltina – DF, divulgando suas pesquisas e artigos publicados recentemente. As 

entrevistas eram gravadas, editadas e os vídeos postados no site de compartilhamento 

YouTube, onde o grupo tem um canal. Hoje, o PET-CIÊNCIAS ganhou espaço em uma rádio 

e utiliza-se dele para dar continuidade a essa proposta de divulgação com o programa 

FACILITAÍ. As entrevistas agora são feitas ao vivo durante o programa que vai ao ar toda 

terça feira, das 18h às 19h na rádio local Utopia fm., estação 98.1. O FACILITAÍ, é um nome 

sugestivo, já que o programa tem por objetivo divulgar para a comunidade pesquisas 

científicas com uma linguagem mais fácil e popular, e também falar sobre o espaço 

universitário e as atividades nele desenvolvidas. Em breve os programas serão 

disponibilizados na plataforma Spotify em forma de podcast, visando assim o maior acesso de 

pessoas fora do horário de transmissão do programa na rádio, como também em outros 

lugares além do Distrito Federal. 

Além das plataformas digitais o PET-CIÊNCIAS busca levar a ciência para mais perto 

das pessoas. Afinal, nem todos têm acesso ou facilidade de uso de plataformas digitais, e nós 

desejamos alcançar o maior número de pessoas possível na nossa comunidade. Assim, o 

grupo realiza visitas as escolas, shoppings, parques e também participa de eventos, levando a 

esses espaços experimentos simples de baixo custo e um pouco de conhecimento científico, 

refletindo sobre a importância e a beleza da ciência e como ela está presente no nosso 

cotidiano. 

A metodologia utilizada para a análise dos resultados dessas atividades foi a 

abordagem qualitativa. Segundo Silveira e Córdova (2009), “os métodos qualitativos buscam 

explicar o porquê das coisas, não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se 

submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos e se valem de 

diferentes abordagens”. Para as autoras, nessa metodologia “o cientista é ao mesmo tempo o 

sujeito e o objeto de suas pesquisas”. 

 

Resultados e Discussão 

Por meio de uma análise qualitativa das entrevistas realizadas nos espaços físicos e 

também das visualizações, comentários e acompanhamento da comunidade nas plataformas 

digitais, foi possível perceber um manifesto das pessoas em relação à inserção da ciência e da 

universidade como papel transformador.  

Os vídeos do JC-FUP possuem em média 200 visualizações cada. O vídeo mais visto 

do canal tem 253 visualizações. Esse número diminuiu significativamente, nas últimas 

postagens e acredita-se que isso se deve a frequência com que os vídeos eram postados, 

chegando a um intervalo de até 3 meses de uma divulgação para outra. Afinal, como é 

apontado pelo autor Escobar (2018), a sociedade só vai reconhecer a importância da ciência se 

essa for semeada e regada diariamente. Subentende-se dessa afirmação que se não houver 

uma divulgação constante do conhecimento científico e sua importância, tampouco a 

sociedade vai buscar por ele e/ou reconhecê-lo. 
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O programa de divulgação científica na rádio está em ascensão, mas já tem nos 

mostrado resultados diferentes e satisfatórios. Primeiro por este alcançar um público mais 

diversificado e amplo, saindo realmente da Universidade e indo de encontro a pessoas que não 

estão inseridas no meio acadêmico. Esse meio de comunicação permite que o PET demonstre 

para a comunidade o que realmente é a Universidade e o que ela tem feito, derrubando muitas 

das falácias. Segundo Muniz (2018), a Universidade fala através da pesquisa, da arte, da 

música e de programas de extensão, mas esses (que não esgotam todas as possibilidades) 

constituem comunicação indireta com a sociedade, e quando direta, tocam públicos 

específicos. Já quando a Universidade fala diretamente por meios como jornais, emissoras de 

rádio e TV, revistas, os mais variados sites, ela está dando um passo além, e oferecendo à 

comunidade a sua história. 

As visitações também são usadas pelo grupo como meio de comunicação direta com a 

comunidade, e busca encaixar na agenda da sociedade um tempo para aprender sobre ciência. 

A diversidade dos espaços de atuação reflete a preocupação do PET em não levar a extensão 

somente a públicos específicos. O retorno da comunidade durante as visitas é categórico e 

revela a adesão pelas atividades desenvolvidas. 

 

 

Conclusões: 

A reflexão sobre a universidade enquanto porta voz da sua história, nos leva a inferir 

que esta, ainda pouco faz para democratizar o conhecimento científico, que na maioria das 

vezes é divulgado somente entre o meio acadêmico. Essa é uma realidade que não vai ser 

mudada da noite para o dia, mas faz-se necessário que a relação universidade-comunidade 

seja cada vez mais presente. O PET-CIÊNCIAS tem buscado desenvolver suas atividades de 

extensão baseando-se na divulgação científica, afim de romper essa barreira entre o ambiente 

acadêmico e a população local. Algumas dessas atividades ainda estão em ascensão, todavia, 

o retorno da comunidade tem sido significativo com relação aos objetivos apontados, o que 

denota um alcance expressivo do nosso propósito. 
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EIXO TEMÁTICO: Inclusão como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

Objetivou-se com o presente trabalho relatar a experiência do grupo PET Zootecnia nos 

eventos de divulgação das atividades de ensino e pesquisa dos cursos de Zootecnia e 

Medicina Veterinária da Universidade Federal do Tocantins (UFT) durante a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia nos anos de 2017 e 2018. As atividades foram realizadas 

em formato de feira de ciências nas dependências da universidade e também em locais 

públicos com acesso livre dos transeuntes. Os eventos realizados na universidade priorizaram 

as escolas públicas dos bairros periféricos e da zona rural da cidade, como uma forma de 

aumentar as oportunidades de inclusão social dessa parcela mais vulnerável da população. 

Ações de divulgação científica ou popularização da ciência devem ser incentivadas e 

disseminadas em todo o país, principalmente nas regiões mais carentes, pois aproximam a 

universidade da sociedade e desempenham um papel crucial, estimulando as crianças e jovens 

a despertarem para a importância da ciência em suas vidas e a possibilidade de ingressarem 

em um curso superior. 

 

Palavras – chave: popularização da ciência, ciência animal, universidade.  
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Introdução 
 

A divulgação científica (termo utilizado neste trabalho também no sentido de 

popularização da ciência) é uma expressão que representa a transmissão de conhecimento 

científico para um público leigo no assunto ou o uso de processos e recursos técnicos para a 

comunicação da informação científica e tecnológica ao público em geral (MASSOLA et al., 

2015; ALBAGALI, 1996). 

A pesquisa científica e sua divulgação no país não caminham paralelamente ao 

desenvolvimento devido aos poucos investimentos em ciência e tecnologia, seguida de um 

desinteresse nas intervenções sociais, como a erradicação da fome e do analfabetismo, o que 

torna o alcance ao conhecimento científico, em alguns casos, praticamente inacessível 

(TOSTES, 2006). 

Entre 1998 e 2017 o número de cursos de pós graduação (mestrado e doutorado) no país 

cresceu 214% (BRASIL, 2018). Apesar desse expressivo crescimento a divulgação dos 

resultados das pesquisas ainda é relativamente pequena e o alcance das ferramentas de 

publicidade ainda é limitado. De acordo com Brasil (2018), ainda são poucas as iniciativas 

nas universidades visando informar a sociedade sobre o conhecimento gerado em seus 

laboratórios e grupos de pesquisas, o que resulta em baixo investimento em ações de 

divulgação e popularização científica. 

A divulgação da ciência e da tecnologia é uma importante ferramenta educativa e de 

transformação de uma sociedade. Nesse processo se faz necessário a inclusão social dos 

cidadãos que, segundo Moreira (2006), devem ter a oportunidade de conhecer a ciência, para 

então passar a entender o mundo ao seu redor e assim ampliar suas oportunidade no mercado 

de trabalho e atuar politicamente com conhecimento de causa. Desta forma, a divulgação 

científica se alia ao ensino formal, para juntas contribuírem para uma sociedade alfabetizada 

científica e tecnologicamente, com desenvolvimento do senso crítico e capacidade de atuar a 

respeito dos assuntos de ciência e tecnologia (VALÉRIO, 2005). 

Iniciativas de divulgação científica são, portanto, instrumentos de democratização dos 

saberes e dos valores da ciência e da tecnologia (C&T) que corroboram para uma educação 

cidadã. Como exemplo de espaços de divulgação científica, temos a Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia (SNCT), evento instituído nacionalmente no ano de 2004 e que tem 

como objetivo “mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em torno de temas e 

atividades de C&T, valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação” (BRASIL, 

2018). 

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi relatar os eventos de divulgação das 

atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas nos cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária 

da Universidade Federal do Tocantins (UFT) durante a Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia nos anos de 2017 e 2018.  
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Metodologia 

Nos anos de 2017 e 2018 o grupo PET Zootecnia participou da organização da Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia e a execução das atividades foi realizada em parceria com o  

grupo Do Campus para o Campo, diversos grupos de estudos, professores, acadêmicos e 

técnicos administrativos dos cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária da UFT no Campus 

de Araguaína, Tocantins. Todas as ações foram planejadas e executadas de modo a apresentar 

natureza coletiva e interdisciplinar de forma a manter a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

As atividades foram realizadas em formato de feira de ciências nas dependências da 

Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia/UFT (2017 e 2018) e também em locais públicos 

com acesso livre dos transeuntes. Para as atividades realizadas fora da universidade foram 

montadas tendas para exposição das estações que foram organizadas da seguinte forma: no 

ano de 2017 no estacionamento de um grande supermercado da cidade, e no ano de 2018, em 

uma avenida denominada Via Lago. 

Na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia/UFT, as escolas foram recebidas em 

horários previamente agendados e a visitação às estações foi organizada de acordo com a 

faixa etária ou por escolaridade, sendo aquelas mais lúdicas, como teatro e roda de leitura, 

destinadas apenas aos alunos do ensino fundamental. 

 

Resultados e Discussão 

Participaram do evento nas dependências da Escola de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da UFT mais de 2000 estudantes de escolas públicas e privadas da zona urbana e 

também da zona rural de Araguaína. Nos dois anos, o evento foi realizado em formato de feira 

de ciências (tanto na universidade quanto nos locais públicos) com as seguintes estações: 

 

1. Apresentação do vídeo Zootecnia para Crianças e os vídeos sobre os cursos de 

Zootecnia e Medicina Veterinária: no ano de 2017 foi desenvolvido um vídeo 

(animação) que mostra para crianças as áreas de atuação do Zootecnista e suas habilidades, 

com uma linguagem simples e de fácil entendimento. Para o público adolescente e de 

jovens foi apresentado um vídeo, também produzido pela UFT, que mostra as áreas de 

atuação dos Zootecnistas e dos Médicos Veterinários. 

2. Vetores das doenças - pequenas criaturas, grandes problemas: foram apresentadas as 

principais zoonoses, doenças que atingem os homens via animais e como são os ciclos de 

vida dos agentes causadores com observações no microscópio dos parasitas, como piolhos, 

carrapatos, pulgas, mosquitos, etc.  

3. Teatro educativo sobre prevenção da leishmaniose: “o cão denado”: apresentação de 

uma peça de teatro demonstrando de forma lúdica a importância de se cuidar dos cães 

como forma de prevenção da leishmaniose visceral. 

4. A sociedade das abelhas: as crianças e jovens puderam observar uma colmeia didática em 

acrílico, com as abelhas em pleno trabalho com identificação das abelhas operárias e da 

rainha.  

5. As aves, o ovo e suas virtudes: foram apresentadas as principais características 

nutricionais do ovo e da carne de aves e os benefícios desses alimentos a saúde humana. 

Além disso, foram apresentadas respostas às lendas em relação ao uso de hormônios na 

criação de frango. 
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6. O segredo das plantas: foram demonstrados os processos básicos para o crescimento e 

desenvolvimento da planta, como as reações hídricas, o processo fotossintético, a produção 

de O2 com plantas aquáticas e composteira caseira com uso de resíduos domésticos e 

minhocas como fonte de nutrientes para as plantas. 

 

  

Figura 1 (A, B): estação  “o segredo das plantas”, Araguaína-TO, 2018. 

Fonte: Comissão organizadora do evento 

 

7. Aquaponia: foi demonstrado um sistema de aquaponia que é a associação da piscicultura, 

cultivo de peixes, com a hidroponia, cultivo de plantas sem solo. Utilizando-se a 

aquaponia, espera-se produzir peixes associado à produção de vegetais, com grande 

economia de água e através de um ciclo sustentável. 

8. Olhar com ciência - do microscópio à célula gigante: foi apresentado o funcionamento 

de uma célula, como é sua estrutura, quais suas funções e a importância da mesma para a 

vida. As crianças puderam entrar em uma maquete (de 5m x 5m) em realidade aumentada 

de uma célula do corpo humano, onde foram explicados de maneira divertida os segredos 

dessas pequenas estruturas que compõem os seres vivos. 

 

  

Figura 2 (A, B): estação “olhar com ciência - do microscópio à célula gigante”, Araguaína-TO, 2018. 

Fonte: Comissão organizadora do evento 

B A 

B A 
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9. Zootecnia a ciência da produção de carne: foram demonstradas as pesquisas e os 

equipamentos utilizados para avaliar a qualidade da carne. Além disso, foi apresentada 

toda a composição da carne e suas virtudes nutricionais. 

10. A Termografia e seus usos na Ciência Animal: demonstração de como as medições de 

calor pelo corpo dos animais podem ser utilizadas para ajudar no entendimento de vários 

processos fisiológicos como a digestão de alimentos e até processos inflamatórios.  

11. Conhecendo os animais do Cerrado: foram apresentados animais taxidermizados, ou 

preservados em álcool a 70% para conscientizar as crianças e os jovens sobre a 

importância da conservação dos animais da fauna local. 

12. A importância da conservação dos animais do Cerrado: foi realizada uma roda de 

leitura com distribuição de livros infantis que mostram a importância da preservação dos 

animais do cerrado. Essa ação teve como foco principal as crianças do ensino fundamental 

I e foi desenvolvida em parceria com uma empresa privada do Tocantins.  

13. Anatomia e a saúde dos animais: nessa atividade as crianças visualizaram os diferentes 

tipos de esqueletos de animais domésticos e silvestres: ruminantes (bovino, veado), 

equinos (cavalo), suínos (porco), jacaré, jiboia, iguana, porco espinho e outras estruturas 

relacionadas. 

14. Alimentação e crescimento dos leitões: apresentou-se um breve histórico do 

desenvolvimento dos suínos ao longo dos anos e as características nutricionais da carne 

suína e sua utilidade para a humanidade. Além disso foi feita distribuição de cartilhas sobre 

os mitos e verdades da carne suína e curiosidades como a utilização dos suínos para 

estudos da medicina.  

15. Desmistificando o melhoramento genético: foram apresentadas as principais ferramentas 

utilizadas pelos pesquisadores melhoradores para se obter animais com maior produção. 

Além disso, foi demonstrado que muitos resultados obtidos pelo melhoramento animal são 

erroneamente tratados como resultado do uso de drogas proibidas.  

16. Vídeo sobre a história da cientista Johanna Dobereinne: foi apresentado o vídeo 

(animação) “Um Cientista, Uma História: Johanna Döbereiner”, que mostra a contribuição 

dessa Agrônoma, de origem tcheca e naturalizada brasileira, para a Ciência e para o Brasil. 

O vídeo foi produzido pelo Canal Futura em parceria com o SESI. 

 

Os eventos realizados na universidade priorizaram as escolas públicas dos bairros 

periféricos e da zona rural da cidade de Araguaína, como uma forma de aumentar as 

oportunidades de inclusão social dessa parcela mais vulnerável da população. Um exemplo foi 

a visita da Escola Municipal Luiz Gonzaga que fica em um bairro carente da cidade com altos 

índices de criminalidade, e que é formado basicamente por beneficiários do “Minha Casa 

Minha Vida”, programa do governo federal para famílias de baixa renda. Moreira (2006) 

destaca que o Brasil enfrenta grandes desigualdades na distribuição das oportunidades 

educacionais e do conhecimento, e que para inclusão da parcela da população deixada à 

margem da sociedade, se faz necessário um processo coletivo com o engajamento e 

participação de diferentes órgãos governamentais como universidades, instituições de 

pesquisa, entidades científicas, além de pesquisadores, professores e estudantes. Nesse 

sentido, iniciativas de divulgação científica são de extrema importância, pois proporcionam as 

crianças e aos jovens experiências que podem mudar suas perspectivas de vida e despertam a 

curiosidade, a imaginação, o senso crítico, o interesse pela ciência, além de proporcionar a 

autonomia e a busca pela cidadania. 
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Ações de divulgação científica funcionam também como estímulo ao ingresso de jovens 

em universidades. Infelizmente a demanda por cursos superiores, especialmente por parte de 

jovens do meio rural e das periferias urbanas ainda é pequena, pois, a grande maioria imagina 

ser ambiente totalmente fora de suas realidades. Atualmente o Programa de Pós Graduação 

em Ciência Animal Tropical da Universidade Federal do Tocantins possui em seu quadro 

discente (em nível de doutorado), alunos que ingressaram na Universidade (em nível de 

graduação) após conhecerem o curso através de um projeto de popularização da ciência. Esses 

acadêmicos estão em grande parte envolvidos em atividades do referido projeto para mostrar  

suas vivências e a importância da universidade nas suas vidas. Infelizmente a realidade da 

Amazônia Brasileira nos mostra que a maioria dos jovens, com enorme potencial de 

aprendizagem se submetem a trabalhos braçais por não enxergar o ensino superior uma 

oportunidade de mudança de vida. 

No processo de planejamento, organização e preparação das atividades de popularização 

da ciência, verificou-se um maior interesse e um despertar para a ciência não só dos petianos, 

mas de todos os acadêmicos dos cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária envolvidos na 

atividade, onde os mesmos tiveram que estudar e buscar formas práticas de apresentar as 

atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na universidade, em uma linguagem simples e 

acessível ao público leigo. 

É importante destacar que os eventos foram amplamente divulgados nas mídias, 

mostrando para a comunidade a função social da Universidade Federal do Tocantins em 

preparar o seu acadêmico não só para a atuação profissional, no sentido técnico, mas como 

profissional consciente do seu papel como cidadão, com postura crítica, ética e solidária aos 

problemas sociais e coletivos. 
 

Conclusões: 

Iniciativas de popularização da ciência devem ser incentivadas e disseminadas em todo 

o país, principalmente nas regiões mais carentes, pois aproximam a universidade da sociedade 

e desempenham um importante papel, não só no âmbito da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, mas especialmente como estímulo às crianças e jovens carentes a 

despertarem para a importância da ciência em suas vidas e a possibilidade de ingressarem em 

um curso superior. 
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EIXO TEMÁTICO: Inclusão como meio de Transformação: 

 

 

Resumo 

A cada dia faz-se mais necessário conferir à educação inclusiva o enfoque de que demanda, de 

forma a aprimorar o desenvolvimento da prática pedagógica. Fato este encontrado pelo projeto 

de extensão Bioeduca da Universidade Regional de Blumenau (FURB), através de suas 

atividades práticas aplicadas na disciplina de ciências à EBM Machado de Assis. Através do 

contato com a realidade da educação inclusiva, o projeto visa com este artigo verificar por meio 

das experiências vivenciadas pela aluna Larissa, 13 anos, a funcionalidade do projeto no 

aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos com necessidades 

educacionais especiais (N.E.E.). Para tal, a aluna em questão descreveu, em um texto reflexivo, 

suas vivências nas atividades executadas pelo projeto incluindo sugestões de melhorias e 

destaques àquilo que mais a agradou. Através deste, concluiu-se que aulas foram de fato 

compreensíveis e inclusivas, mas que ainda assim necessitam de aprimoramentos como, por 

exemplo, a melhor preparação daqueles que irão aplicar o que é proposto e o desenvolvimento 

de materiais didáticos em braille.  

 

Palavras – chave  

Educação Inclusiva. Projeto de extensão. Prática pedagógica. Reflexão. 
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Universidade Regional de Blumenau 
2 PETiano discente bolsista do grupo PET Biologia FURB e discente do curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Regional de Blumenau 
3 PETiana tutora do grupo PET Biologia FURB e docente do Departamento de Ciências Naturais da 
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Introdução 

A educação inclusiva tem recebido grande ênfase nas discussões sobre educação nos 

últimos anos, sendo uma das principais dificuldades dos professores (SANT’ANA, 2005).  Sua 

importância consiste em possibilitar ao aluno com necessidades educacionais especiais (ANEE) 

de estar incluído nos processos de aprendizagem, tendo o mesmo acesso ao conhecimento e 

cidadania dos demais alunos (CARVALHO, 2017).  

De acordo com a Laplane e Batista (2008), a deficiência visual não é um obstáculo que 

impeça o bom desempenho escolar e o pleno aprendizado. O que falta é o uso de recursos 

apropriados que as mantenham incluídas desde cedo, assim mantendo o interesse no 

aprendizado. Além disso, esses recursos devem ser acessíveis a todos os alunos promovendo 

um ambiente plural que promova a interação entre os estudantes, porém, para isso, é necessário 

um profissional preparado e atento.  

Além da educação inclusiva ser importante para a aprendizagem, quando associada a 

práticas pedagógicas, como aulas práticas de ciências, pode ser ainda mais efetiva. Segundo 

Feitosa de Andrade e Massabni (2011), as aulas práticas podem ser fatores fundamentais para 

a aprendizagem em ciências, pois possibilita o educando de associar os conteúdos teóricos a 

práticas, muitas vezes as mesmas associadas com eventos cotidianos dos alunos. 

Da Silva, Gonçalves e Marques (2015) apontam que aulas práticas feitas em turmas com 

alunos cegos são muito importantes no combate a problemas sociais. Os autores defendem 

também que materiais adaptados são muito importantes, mas quando associados à valorização 

dos conhecimentos prévios. De acordo com essa filosofia, o projeto Bioeduca ministrou aulas 

práticas para uma estudante cega da rede municipal de Blumenau em 2018. O Bioeduca é um 

projeto de extensão da Universidade Regional de Blumenau (FURB), associado ao PET 

Biologia FURB, o qual se utilizou da proposta de ministrar aulas práticas inclusivas, as quais 

trouxeram resultados satisfatórios juntamente com críticas construtivas feitas pelos próprios 

alunos, com ênfase na aluna Larissa, as quais incentivaram a melhoria do projeto para os anos 

seguintes. 

 

Metodologia 

A EBM Machado de Assis é a escola em que o projeto foi aplicado, trata-se de um 

ambiente que trabalha com mais de 1500 alunos e conta com uma sala multifuncional e amplo 

laboratório de ciências. A turma em que o projeto atuou era muito prestativa à aluna com NEE, 

a qual recebia auxílio em algumas tarefas e podia contar com o silêncio da turma para que 

tivesse um bom aproveitamento das aulas.   

A educanda em questão foi a Larissa, de 13 anos, a qual possui perda total da visão 

desde muito cedo. Destaca-se que a participação da educanda nesse documento conta com a 

aprovação dos pais da mesma, os quais assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

O projeto Bioeduca teve como objetivo inicial levar aulas práticas para escolas públicas 

do município de Blumenau, através da atuação da bolsista de extensão e dos bolsistas do PET  
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Biologia FURB, ao qual o projeto é vinculado. Tendo início em 2016, o Bioeduca não focou 

apenas na educanda em questão, mas em atender 7 turmas dos 7º, 8º e 9º anos de duas escolas 

da rede municipal de educação, no ano de 2018.  

Como parte do projeto, em todo início de semestre foi realizada uma reunião entre a bolsista de 

extensão, a tutora e os professores das turmas para discutir sobre as práticas que seriam 

realizadas e, na primeira dessas, foi quando surgiu a preocupação de tornar o ambiente de sala 

de aula o mais inclusivo possível para Larissa. Através das discussões, foram elaboradas 

estratégias e materiais didáticos que pudessem atingir esse objetivo. 

 

Resultados e Discussão 

Após o final do ano de 2018, a equipe entrou em contato com a educanda Larissa com 

o pedido de que a mesma escrevesse um texto expressando brevemente suas experiências com 

o projeto.  

Tendo a preocupação de tornar as atividades inclusivas, foi possível destacar o sucesso 

do projeto de acordo com o trecho “Achei que foi bastante inclusivo, consegui compreender 

todas as aulas”. Apesar disso, algumas dificuldades levaram a pontos que precisam ser 

aprimorados, como a melhor utilização de material em braile, o qual Fontana e Vergana Nunes 

(2006) defendem como uma poderosa ferramenta de inclusão.  

Uma aula a ser destacada é a de Biologia Celular, na qual, para promover a inclusão da 

educanda, a turma foi separada em grupos, onde um ficou responsável por visualizar lâminas 

no microscópio e elaborar modelos em massa de modelar e os restantes teriam que sentir os 

modelos apenas pelo tato, sem utilizar a visão, para visualizar mentalmente as estruturas 

celulares. Porém, provavelmente por ser a primeira aula do projeto com a Larissa, a 

inexperiência dos bolsistas com a nova situação, contribuiu para tornar a aula barulhenta e 

desorganizada. “Eles poderiam ser mais quietinhos, porque às vezes tem uma pessoa explicando 

e uma pessoa atrás de você falando, aí você não consegue prestar atenção nem na conversa das 

outras pessoas, nem no que estão explicando [...] É complicado” (Larissa).  

Desde modo, durante seu primeiro contato com alunos com necessidades educacionais 

especiais em sala de aula, os bolsistas puderam perceber como não estão preparados para 

ministrarem uma aula plenamente inclusiva, assim como a maioria dos professores, como diz 

Sant’Ana (2005).   

Através das discussões sobre essa prática, a equipe pode refletir sobre sua metodologia 

e sobre o significado da inclusão e sua importância para a educanda e, através disso, foi possível 

melhorar a prática docente. Deste modo, nas aulas seguintes, nas quais foram abordados os 

sistemas endócrino e respiratório, foram as aulas que a Larissa mais gostou e mais se sentiu 

incluída, respectivamente. Além disso, a filosofia do projeto, baseada na pedagogia de grandes 

teóricos como Freire (2011) e Piaget (1969), é associada ao sucesso do projeto Bioeduca em 

tornar o ambiente de sala de aula mais agradável e inclusivo para a Larissa.  
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Conclusões: 

A partir dessas experiências, percebemos que, apesar de requererem especial dedicação 

do profissional da educação, essas atividades práticas proporcionaram um ensino mais 

dinâmico e efetivo, gerando um crescimento tanto para o educador quanto para os educandos. 

Sabe-se que ainda é necessário que se invista tanto na formação inicial e continuada dos 

profissionais, quanto na própria educação básica para que haja condições dignas para a inclusão 

de fato, fortalecida por políticas públicas efetivas.   

Ainda, é válido destacar o quanto a extensão é uma ferramenta fundamental para a 

construção de uma universidade mais presente e de uma comunidade mais esclarecida, sensível 

e empática, proporcionando um desenvolvimento conjunto. Por fim, é necessário um último 

apelo à comunidade em geral, tanto acadêmica quanto escolar, para voltar-se a Freire (2011): 

“Mudar é difícil, mas é possível” e, dessa forma, buscar a real transformação da sociedade para 

a inclusão e aceitação da diversidade humana.  
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EIXO TEMÁTICO: Educação Como Meio de Transformação. 

 
 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma das atividades de ensino promovidas 

pelo grupo PET-Interdisciplinar-Conexões de Saberes, a qual foi uma oficina de 

educomunicação, realizada em junho de 2018. Esta atividade ocorreu em dois momentos, 

onde, no primeiro se fez uma abordagem teórica sobre o que é a educomunicação e como se 

dá a sua aplicação no espaço escolar e no segundo momento os participantes deveriam 

escolher entre três metodologias, sendo estas jornal mural, Spot e rádio comunitária e 

apresentar aos demais. O público-alvo desta atividade foram os bolsistas do programa, 

graduando das licenciaturas e demais interessados. Como resultado, esta atividade alcançou 

20 (vinte) pessoas, dentre elas, 12 (doze) bolsistas do programa e 5 (cinco) estudantes de 

cursos variados da UFPA, além da produção de um Spot, dois jornais murais e uma notícia 

veiculada em uma rádio comunitária fictícia. Conclui-se que essa oficina foi de suma 

importância para os participantes, visto que a maioria destes fazem ou farão atividades no 

espaço escolar relacionadas ao enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes, e 

esta pode ser uma metodologia para tratar deste tema de forma lúdica. 

 
Palavras – chave 

Educomunicação; Escola; Ensino-Aprendizagem; Enfrentamento das Violências; Ludicidade. 

 
Introdução 

A violência contra crianças e adolescentes não é um fenômeno contemporâneo, pois, “A 

história mostra que, desde os tempos primitivos até o momento 
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presente, [...] se apresenta como um fenômeno social e cultural de grande relevância [...]”, ou 

seja, por mais que não seja reconhecido na sociedade, esse fenômeno se apresenta em todos os 

momentos históricos, regiões e culturas existentes. (MINAYO, 2001, p. 91). 

Segundo o Ministério de Direitos Humanos (2018, p. 20), “Crianças e adolescentes  

são as principais vítimas da violência e, por conseguinte, estão em constante risco social”. 

Logo, por estarem em um momento de suas vidas em que estão se desenvolvendo física, 

psicológica, intelectual e emocionalmente, esses sujeitos podem ser alvo constante de diversas 

violências por se encontrarem em uma situação de vulnerabilidade. 

Faleiros & Faleiros (2008, p.31-41) caracterizam a violência contra crianças e 

adolescentes como física – “relação social de poder que se manifesta nas marcas que ficam 

principalmente no corpo”; psicológica – “relação de poder desigual entre adultos dotados de 

autoridade e crianças e adolescentes dominados”; e sexual, se subdividindo em abuso sexual- 

“relacionamento interpessoal sexualizado, privado, de dominação perversa, geralmente 

mantido em silêncio e segredo”; e exploração sexual comercial- comercialização dos corpos 

de crianças e adolescentes com fins sexuais. 

Em relação as consequências dessas violências contra esses sujeitos, concebe-se que 

 
A violência contra crianças e adolescentes pode vir a apresentar consequências 

físicas, com lesões, queimaduras, hematomas, cortes, laceração de períneo, 

hemorragias, fraturas, traumatismos cranianos. No caso da violência sexual podem 

contrair doenças sexualmente transmissíveis como a Aids. [...] O abuso físico e 

sexual na infância e adolescência pode desenvolver vários transtornos como o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) Transtorno de Estresse 

Pós-traumático (TEPT), Transtornos Depressivos, Transtornos Alimentares e 

Transtorno Dissociativo[..]. (REZENDE, 2016, p. 22-23). 

 

Diante disso, o Grupo PET – Interdisciplinar – Conexões de Saberes da Universidade 

Federal do Pará, em consonância com o projeto “Pet/conexões de saberes: ações 

colaborativas entre a universidade e escolas públicas para o enfrentamento das violências 

contra crianças e adolescentes”, com vigência desde 2017, articulado ao tripé ensino, 

pesquisa e extensão, desenvolve uma série de atividades relacionadas ao tema, visto que esses 

sujeitos são alvos frequentes de atos violentos. 

O lócus de abordagem deste grupo é a escola, visto que, além de ser o espaço em que 

as crianças e adolescentes perpassam grande parte de sua vida, é o local onde esses sujeitos 

podem ter certo tipo de sensação de segurança e acolhimento, manifestando, assim, em 

atitudes ou falas, que podem estar sendo vítimas de violência. Além disso, “Como parte 

integrante das redes de proteção a crianças e adolescentes, as escolas têm o compromisso de 

lutar pelos direitos de seus estudantes. (SANTOS, 2011, p. 42). 

Portanto, afim de fundamentar as ações de extensão que foi realizada pelo grupo em 

2018, pensou-se em uma atividade de ensino voltada para o ensino lúdico, onde os bolsistas 

tiveram a oportunidade de se empoderar de uma série de metodologias para abordar o tema da 

86



 

 

 

 

violência com os estudantes da escola básica, como o uso do títere, da dramatização, 

palhaçaria, e, por fim, da educomunicação, como estratégias potencializadoras de ensino de 

crianças e adolescentes. 

Junior (2007) afirma que “[...] a escola, nas últimas décadas, deixou de ser o único 

local para a obtenção de informações e desenvolvimento do conhecimento[...]” e “[...] a 

maioria dos alunos passa mais tempo em contato com os meios de comunicação do que com 

seus professores [...]”, ou seja, estão sendo construídos novos mecanismos de ensino- 

aprendizagem para que os educadores possuam uma abordagem diferenciada das tradicionais 

e chame a atenção dos educandos. 

Em relação aos subsídios que a educomunicação pode oferecer na educação desses 

sujeitos, Próspero (2017, p. 66) afirma que, 

 
[...] a educomunicação – vista como uma teia de relações – oferece substancial 

contribuição para a formação das crianças, adolescentes e jovens, na medida em que, 

pelas experiências de comunicação compartilhada, abre para eles novas 

possibilidades de leitura e de construção de mundo. 

 

Logo, este trabalho possui o objetivo de apresentar a atividade de ensino “Oficina de 

Educomunicação Como Prática de Ensino Lúdico”, promovida pelo Grupo PET-

Interdisciplinar-Conexões de Saberes, a qual ocorreu em junho de 2018. 

 
Metodologia 

Para a execução desta oficina, foram utilizadas câmeras de celulares (para a realização 

de um Spot), papel 40 kg, recortes de revistas, tesoura e cola (para a elaboração de um jornal 

mural) e gravadores de celulares (para a produção de uma rádio comunitária). Além de 

Datashow e Notbook para a reprodução dos produtos da oficina. 

O público-alvo desta atividade foram os bolsistas do programa, já que poderiam se 

utilizar dessa metodologia alternativa de ensino mo momento que fossem realizar as ações de 

extensão previstas no planejamento anual do grupo, graduandos das licenciaturas, já que 

futuramente estão atuando no espaço escolar, sendo possíveis agentes na identificação de 

crianças e adolescentes que possam estar sendo violentadas e demais interessados na temática. 

As oficinas ocorreram nos dias 19 e 21/06/2018, ministrada por um Discente do curso 

de Serviço Social da Universidade Federal do Pará, o qual trabalha com este recurso nas 

comunidades periféricas da região metropolitana de Belém. No primeiro dia o ministrante 

trouxe alguns conceitos da educomunicação, como surgiu e quais metodologias pode-se 

utilizar, sendo elas: Spot, jornais murais e rádio comunitária. No segundo dia, o ministrante 

dividiu os bolsistas em 3 (três) equipes, sendo que cada um ficou responsável por uma 

metodologia e apresentar aos demais. 

 
Resultados e Discussão 

Como resultado, a oficina beneficiou 20 (vinte) pessoas, sendo 12 (doze) bolsistas do 

programa e 5 (cinco) indivíduos que são graduandos da Universidade Federal do Pará. 

Para gerar o produto da oficina, o ministrante dividiu os participantes em três grupos 

de cinco para que pudessem ser elaboradas as três metodologias que foram trabalhadas 
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dentro da educomunicação. O primeiro grupo apresentou uma notícia relacionada a morte de 

LGBT’s através do jornal mural, os quais fizeram recortes de palavras e frases presentes em 

revistas e jornais e colaram na cartolina, de uma forma que fizesse sentido; o segundo grupo 

apresentou a vivência dos discentes na universidade através de um spot; e o grupo 3 

apresentou uma notícia relacionada a violência sexual contra crianças e adolescentes através 

da rádio comunitária. É importante ressaltar que as notícias foram elaboradas pelos 

participantes. 

O fato de cada vez mais a tecnologia fazer parte da vida das pessoas, faz com que a 

introdução dela no espaço escolar possa ser de fundamental importância, pelo fato de as 

crianças e adolescentes que estão presentes nesse ambiente, de certa forma, terem um contato 

maior com esse instrumento, pois “A revolução tecnológica que estamos presenciando obriga 

as pessoas a desenvolver novas estratégias de adaptação e incorporação dessas tecnologias ao 

seu dia a dia”, além disso, “Se as pessoas mudam e se adaptam ao novo, a educação também 

tem que mudar”, o que pode potencializar o aprendizado desses sujeitos a partir da 

interlocução entre educação e tecnologia. (GAVASSA, 2016. p. 72). 

Além disso, em relação à educação voltada para os direitos humanos, a interlocução 

entre as tecnologias e educação é importante, pois “As tecnologias proporcionam meios de 

construção de conhecimentos em ambiente escolar e estimulam para que fora dele crianças e 

jovens, sejam incentivados a participarem de vivências e experiências coletivas”, a fim de que 

esses sujeitos possam identificar os seus direitos, bem como reconhecer se estão  sendo 

vítimas de uma situação de violência. (RADAATZ, 2015, p. 72). 

 
Conclusões: 

A partir do exposto no trabalho, pode-se perceber a importância que esta oficina 

proporcionou aos seus participantes, visto que estes puderam apreender uma nova 

metodologia de ensino, diferenciando-se daquela largamente utilizada pela escola básica, 

proporcionando formação para esses sujeitos que já estão ou futuramente estarão atuando no 

espaço escolar. 

Apreendeu-se também como o espaço escolar pode ser um protagonista no 

enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes, pois é um local em que esses 

sujeitos passam boa parte de suas vidas e se desenvolvem enquanto cidadãos e sujeitos de 

direitos, e, por isso, os agentes presentes nesse ambiente podem identificar possíveis  

violações que as crianças e adolescentes podem estar vivenciando. 

Além disso, o uso dessa metodologia, proporciona o fortalecimento do protagonismo 

da criança e do adolescente, não só no que diz respeito à educação, bem como na efetivação 

dos seus direitos e na identificação de uma possível situação de violência. 
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Resumo 
O Lean Manufacturing preza pela redução de desperdícios, por isso é um tema             

relevante não somente na Engenharia de Produção, mas em qualquer processo           
produtivo. Por esse motivo, o Grupo de Educação Tutorial de Engenharia de Produção             
(GET-Produção) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) desenvolveu uma           
metodologia de ensino dessa ferramenta por meio de dinâmicas, visando a melhor            
apreensão do conhecimento. O presente trabalho tem o objetivo de discutir a eficácia da              
Manufatura Enxuta, através de aplicação de workshops, nos quais foram coletados           
dados do desempenho nas dinâmicas antes e depois da apresentação dos conceitos. A             
partir da análise desse material, foi possível inferir que, de fato, o Lean Manufacturing              
tem impacto positivo em um sistema produtivo. 
 
Palavras–chave 
Lean Manufacturing, Desperdícios, Engenharia de Produção, Oficina 
 
Introdução 

Dada a atual condição de alta competitividade do mercado, as empresas tendem            
a adotar um elevado padrão de qualidade e, principalmente, de gerenciamento de 
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projetos, visando manterem-se ativas e aumentarem sua relevância no espectro de           
atuação.  

O ambiente competitivo está em constante mudança e as organizações precisam           
estar preparadas. Há mudanças significativas nos hábitos das pessoas, nas configurações           
dos países, no perfil da força de trabalho. Para sobreviver nesse ambiente, as             
organizações precisam se adaptar a estes fatos (MILES e SNOW, 1986).  

Nos últimos anos, vem-se percebendo que utilizar as melhores práticas de           
gerenciamento de projetos é necessário, mas não é mais suficiente (PEDRÃO, 2014).            
Gerenciamento de recursos, pautando eliminação de desperdícios, alinhado com o          
gerenciamento Lean, proporciona um importante agregador de valor às empresas neste           
novo cenário de exigências competitivas. 

A Produção Enxuta, ou Sistema Toyota de Produção, surgiu na década de 60, na              
Toyota Motor Company, no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, com o            
protagonismo do engenheiro Taiichi Ohno (OHNO, 1997). Com a necessidade de           
competir com os ocidentais, que empregavam a produção em massa, sistema implantado            
por Henry Ford e General Motors, porém sem a mesma capacidade produtiva devido às              
consequências da Guerra, os japoneses decidem sustar este modo de produção, criando            
o Lean Manufacturing. 

O adjetivo Lean, traduzido do inglês, remete à falta de gordura, magro. No             
ambiente industrial, traduz-se como “enxuto”, trata-se da ausência de desperdícios nos           
processos produtivos, o eficaz uso do mínimo necessário para a maior produção. “O             
objetivo mais importante do Sistema Toyota tem sido aumentar a eficiência da produção             
pela eliminação consistente e completa de desperdícios.” (OHNO, 1997). Segundo          
Ohno (1997), são 7 os desperdícios e podem ser classificados da seguinte maneira: 
 

Figura 1: Desperdícios do Lean. 

 
Fonte: Ohno (1997), adaptado.  
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“O pensamento Lean é o antídoto para o desperdício.” (WOMACK; JONES,           
1996). Segundo Womack e Jones (1996), a Produção Enxuta apoia-se em cinco            
princípios para sua implementação em qualquer ambiente. São eles: 
 

Figura 2: Princípios do Lean. 

 
Fonte: Womack; Jones (1996), adaptado. 

 
Buscar alinhar todos os conceitos de gerenciamento Lean, desenhar um mapa de            

funcionalidade dos processos produtivos, desde os mais simples até os mais complexos,            
é de suma importância para uma boa gestão. Leva-se o nome para essa identificação dos               
procedimentos a serem seguidos de Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV). “Um fluxo             
de valor é toda ação (agregando valor ou não) necessária para trazer um produto por               
todos os fluxos essenciais a cada produto: o fluxo de produção desde a matéria-prima              
até os braços do consumidor, e o fluxo do projeto do produto, da concepção até o                
lançamento.” (ROTHER; SHOOK, 2003). 

Para o melhor aproveitamento dessa ferramenta, segue-se, segundo Rother e          
Shook (2003), 4 etapas: separação em família de produtos, levando em conta os             
produtos que passam por processos comuns e utilizam maquinários semelhantes;          
desenho do estado atual, onde se encontra o processo de produção em uso; desenho do               
estado futuro, aplicando as técnicas lean de produção, constrói-se um fluxo adequado; e             
plano de implementação, sempre buscando novas formas de melhoria. 

Tendo estes conceitos e pressupostos em mente e considerando a relevância           
desta ferramenta, o GET-Produção estudou sobre o tema. Em seguida, produziu um            
material de ensino e aplicou, após apresentação interna, treinamentos, utilizando de           
dinâmicas para maior aprendizado da metodologia Lean na gestão de projetos. O            
presente artigo objetiva analisar e apresentar o impacto do Lean Manufacturing na            
produção e o resultado da utilização de dinâmicas.  
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Metodologia 
O gerenciamento de projetos é um tema de grande importância para o            

profissional da Engenharia de Produção. Visto a necessidade de conhecimento sobre o            
assunto, os alunos do GET-Produção iniciaram um estudo cujo objetivo era analisar as             
ferramentas que auxiliam no gerenciamento de projetos e selecionar uma delas para a             
criação do projeto detalhado neste artigo. Entre as ferramentas estudadas estão Kaizen,            
Poka Yoke e Lean Manufacturing. 

Para a escolha da ferramenta que melhor se ajustasse aos objetivos do grupo, os              
quais eram transmitir o conhecimento de gerenciamento de projetos através de uma            
dinâmica com carrinhos LEGO ®, foi feito um estudo baseado em materiais online,            
artigos científicos e livros. Após esta etapa, o grupo optou por utilizar o Lean              
Manufacturing, devido a sua importância e ampla aplicabilidade na indústria. Com isso,            
foi aprofundado o estudo sobre a ferramenta e iniciou-se a elaboração do escopo do              
projeto. 

Dado isso, foi iniciada a elaboração da dinâmica. Primeiramente, foi analisado o            
manual de instruções do carrinho e cronometrado quanto tempo, em média, o grupo             
demorava a montar um carrinho LEGO®. Após, foi utilizado um brainstorming para            
analisar as ideias de todos os envolvidos sobre a melhor forma de associar teoria e               
prática.  

Toda a dinâmica foi idealizada de forma a se aproximar da realidade, com os              
preços de negociação e gastos com perda de matéria-prima, mão-de-obra, transporte,           
estoque, além do prazo de entrega. Além disso, foi criada uma moeda fictícia             
denominada getinhos (Gt$).  

Antes da primeira etapa da dinâmica, é apresentado o Lean Manufacturing e            
seus princípios. Para conseguir atender a todas essas necessidades de simulação do real,             
a dinâmica foi dividida em duas etapas. Na primeira, cada equipe deverá determinar em              
quanto tempo consegue montar um carrinho. As regras são: 

 
Figura 3: Regras da dinâmica. 

 
Fonte: Os autores 

 
Cada equipe terá um orçamento inicial de Gt$1000 e poderá usar esta verba para: 
 
 

93



 
 

 
 
 

 
Figura 4: Gastos da dinâmica. 

 
Fonte: Os autores. 

 
Na entrega do carrinho será avaliado se ele está conforme ou não conforme.             

Produtos conformes são aqueles que estão de acordo com as especificações e desejos do              
cliente. Produtos não conformes são aqueles que fogem dos padrões predefinidos ou dos             
requisitos do cliente. Caso o carrinho não atenda aos requisitos do cliente, e a equipe               
ainda tenha tempo, a mesma poderá remontar o carrinho. 

Após esta etapa da dinâmica, o membro do GET responsável por cada equipe             
contabilizará e anotará o saldo em uma tabela, que foi criada para auxiliar no controle               
dos gastos.  

A apresentação teórica continua, buscando apresentar os tipos de desperdícios          
que o Lean Manufacturing visa eliminar e levar os alunos a se questionarem sobre quais              
desperdícios cometeram. Em seguida, cada equipe tem 7 minutos para fazer um novo             
planejamento visando eliminar estes desperdícios observados. 

Na segunda etapa, cada equipe deverá decidir quantos carrinhos montarão em 8            
minutos. A verba inicial da equipe nesta segunda dinâmica corresponde ao lucro da             
dinâmica anterior. Caso a equipe tenha ficado com um valor negativo, o GET-Produção             
fará um empréstimo para a mesma. Nesta segunda fase, oferecemos o seguinte trade-off : 

● 1 minuto de consultoria Lean em sua fábrica (planejamento ou produção); 
● 1 minuto bônus na entrega do carrinho. 

A equipe tem dois minutos para planejamento. Ao final da dinâmica a equipe             
vencedora é a que tiver maior lucro. 

Após diversas aplicações, foram coletados dados e insumos para a produção do            
presente artigo, que serão apresentados posteriormente. 
 
Resultados e Discussão 

A partir da coleta de dados das aplicações da dinâmica do Lean Manufacturing             
com o uso de carrinhos LEGO®, tornou-se possível uma análise de seu impacto no              
aprendizado dos discentes. A base de dados elaborada é relevante e confiável, devido ao              
fato de que a dinâmica foi realizada diversas vezes, com 22 equipes avaliadas,             
totalizando 110 discentes. 

Na dinâmica 1, foram identificados diversos desperdícios do Lean         
Manufacturing nas equipes, como processamento impróprio, excesso de transporte,         
movimentos desnecessários, defeito e retrabalho, espera e intelectual. Estes foram          
visualizados em ações como: mais pessoas do que o necessário montando uma mesma             
parte do carro; viagens para entregar um produto não-conforme, sendo necessário  
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retornar para reparos; pessoas se cruzando para pegar peças, gerando desorganização;           
mão-de-obra ociosa; e má-alocação de colaboradores, por exemplo uma pessoa que           
poderia atuar como um supervisor do processo, montou uma parte do carro sobre a qual               
não possuía conhecimento. Um ponto que merece destaque é o percentual de equipes             
que foram bem-sucedidas na tarefa de entregar o produto conforme. Apenas 68,2%            
atingiram tal feito, sendo que deste grupo somente 60% conseguiu entregar sem atraso e              
retrabalho. 

Já na dinâmica 2, após a apresentação dos desperdícios sobre o Lean            
Manufacturing, os resultados foram visivelmente melhores: 90,9% das equipes         
conseguiram entregar carrinhos. Isso ocorreu devido ao engajamento das equipes com           
os princípios da metodologia da Manufatura Enxuta. Abaixo seguem gráficos          
comparativos do lucro por carrinho de diferentes equipes, de diferentes aplicações, que            
serão referidas como grupos 1, 2, 3 e 4: 

 
 
 

Figura 5: Comparação do lucro por 
carrinho no grupo 1.  

            

                    Fonte: os autores (2019).                                              Fonte: os autores (2019). 

 

 

 
     
                   Fonte: os autores (2019).                                              Fonte: os autores (2019). 
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Analisando os gráficos, fica evidente a eficiência da metodologia em questão,           
uma vez que na segunda dinâmica os lucros foram muito superiores aos da dinâmica              
anterior. E esse ponto não está presente apenas nos grupos explicitados. Apresentando            
um gráfico da média de lucro por carrinho de todos os grupos estudados, o resultado               
anterior também é verificado. 

 
Figura 9: Média geral de lucro nas dinâmicas. 

 
Fonte: os autores (2019). 

 
Ademais, sobre a escolha dos trade-offs, todas as equipes optaram pelo minuto            

extra na montagem dos carrinhos, deixando de lado a opção da consultoria Lean . Esse              
fato demonstra que os integrantes de cada equipe já se sentiam confiantes sobre a teoria               
passada e preferiam aplicá-la em um tempo maior. Em geral, os resultados foram             
positivos. 

Portanto, a efetividade do Lean Manufacturing pode ser observada na prática           
pelos discentes e constatada por meio de resultados na produção dos carrinhos LEGO®.             
Ao final das aplicações os alunos comentavam sobre a apresentação, identificando onde            
apresentaram desperdícios e formas de combatê-los, passando também um feedback da           
aplicação, auxiliando a equipe do GET-Produção com possíveis pontos de melhoria que            
poderiam ser implementados nas apresentações. 
 
Conclusões: 

A partir dos dados apresentados, o GET-Produção pode perceber como o uso de             
dinâmicas tem alto impacto no aprendizado dos alunos. Essa conclusão é corroborada            
pelo estudo de Ferreira (2017), o qual aponta que métodos de ensino que possibilitam              
participação dos alunos contam com retenção de aprendizado na faixa 50 a 90 por cento.  
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Já aqueles em que o aluno é passivo em relação ao seu aprendizado, alcançam              

resultados máximos de 30 por cento de retenção do conteúdo. 
Do ponto de vista mais específico do Lean, pudemos observar uma            

comprovação cabal do funcionamento da metodologia, especialmente no tocante à          
produtividade e a eficiência. Pode-se observar essa validação a partir do Gráfico 5, que              
mostra um aumento substancial do lucro das equipes ao passar da dinâmica 1 para a 2. 

Tais resultados observados vão de encontro com o que o grupo havia idealizado.             
Isto é, por meio de uma dinâmica que resultasse em dados quantitativos, a equipe              
poderia observar cientificamente o funcionamento da metodologia Lean. 

É interessante ressaltar que os dados apresentados foram colhidos com diversos           
indivíduos em diferentes contextos, garantindo a confiabilidade da amostra. Cabe          
destacar que a dinâmica pode ser extrapolada na escala, mostrando a capacidade do             
Lean  de apresentar resultados independentemente do contexto no qual ele é inserido. 
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EIXO TEMÁTICO: 2.4.9. Inclusão como meio de Transformação. 

 

 

 Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo relatar como se deu a participação dos petianos do 

grupo PET Serviço Social da Universidade Federal do Piauí no Projeto de Extensão “Família, 

Território e Intergeracionalidade” que aconteceu no Centro de Convivência Marly Sarney, em 

Teresina – PI. Nesse projeto, foi-se aplicada a metodologia de resgate de histórias de vida e 

vivências dos idosos que frequentam o centro, durante os momentos de palestras, oficinas e 

dinâmicas. Os resultados obtidos mostram que os idosos, apesar de terem seus direitos 

violados, são conhecedores dos instrumentos legais que os projetem, a exemplo do Estatuto 

do Idoso. A indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão do Programa de Educação 

Tutorial – PET foi de suma importância para os petianos envolvidos nas atividades no centro, 

pois proporcionou a estes o aperfeiçoamento de habilidades, a produção de artigos científicos 

e o contato e atuação junto à sociedade. Conclui-se que tais atividades provocaram o aumento 

de conscientização de seus direitos, bem como, proporcionaram a troca de experiência, 

conhecimento, atenção e afeto aos quais os muitos idosos já não tem mais acesso. 

 

Palavras – chave: Centro de Convivência; Ensino, Pesquisa e Extensão; Idosos; Histórias de 

vida. 

 

Introdução 
O envelhecimento humano consiste num processo de mudança progressiva da 

estrutura biológica, psicológica e social das pessoas que, se inicia antes do nascimento e se 

desenvolve ao longo da vida (Direção Geral de Saúde – DGS, 2004). Alguns fatores para um 

“bom” envelhecimento estão diretamente associados ao aumento da expectativa de vida como 

as melhorias realizadas nos serviços de saúde, educação, saneamento básico, desenvolvimento 

econômico do país nos últimos anos e aumento da garantia de direito desde a aprovação da 

Constituição Federal de 1988.  
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Estimativas projetam que o número de idosos até 2025 será superior a 30 milhões, e a 

velhice tanto poderá ser acompanhado por altos níveis de doenças crônicas quanto por saúde e 

bem-estar (Debert, 1999; Lima, 2003; Lima, Silva & Galhardoni, 2008). Apesar dos grandes 

avanços na qualidade de vida do brasileiro a população idosa passa por certa desvalorização 

muitas vezes por não acompanhar o ritmo agitado das grandes cidades.  
O envelhecimento é um processo normal, dinâmico, e não uma doença. 

Enquanto o envelhecimento é um processo inevitável e irreversível, as 

condições crônicas e incapacitantes que frequentemente acompanham o 

envelhecimento podem ser prevenidas ou retardadas, não só por intervenções 

médicas, mas também por intervenções sociais, econômicas e ambientais. 

(BRASIL, 1996, p.1) 

Os idosos muitas vezes são deixados de lado por possuírem diferentes costumes, 

ideias, hábitos e por não acompanharem os pensamentos modernos e a realidade tecnológica. 

Os jovens enxergam os velhos como um ‘outro’, o que gera um distanciamento 

intergeracional, pela dificuldade de compreender e lidar com as diferenças (Martinez, 2007) e 

(Oliveira, 2009).  

A lacuna no convívio social, dada pela exclusão do idoso de algumas atividades e/ou 

espaços, abre brechas para a intolerância no que resulta na desvalorização do idoso como 

sendo um ser capaz e de grandes contribuições à sociedade e a família. Dessa forma, a agenda 

pública do Estado se expande significativamente para resguardar os idosos como sujeitos de 

direitos, principalmente no que diz respeito ao social. 

Diante desse cenário, foi criado a Política Nacional do Idoso (PNI), Lei nº 8842/94 

que tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover 

sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Com isso, no art. 3º coloca que 

é dever da família, do Estado assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; bem 

como, o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de 

conhecimento e informação para todos. 

Além disso, em 1º de Outubro de 2003 foi aprovado o Estatuto do Idoso que vem 

assegurar os direitos às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Nesse 

sentido, o Estatuto coloca que é fundamental a inserção de diversos órgãos e sociedade civil 

na garantia de direitos da pessoa idosa.  
 Art. 3

o
 É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. (BRASIL, 2003) 
Nisso, dispositivos legais como a Constituição Federal (1988), a Política Nacional do 

Idoso e o Estatuto do idoso, atuam no sentido de garantir os direitos desse segmento da 

população atendo as suas necessidades básicas como saúde, educação, assistência e 

participação social. Desse modo, é disposto no art. 10° da PNI que são competências dos 

órgãos e entidades públicos prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento 

das necessidades básicas do idoso, mediante a participação das famílias, da sociedade e de 

entidades governamentais e não-governamentais, como também estimular a criação de 

incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas 

abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros. 
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Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo relatar a participação do grupo 

PET Serviço Social (UFPI) no Projeto de Extensão “Família, Território e 

Intergeracionalidade”, que ocorreu no Centro de Convivência Marly Sarney, em Teresina – 

PI, está diretamente associado a esses mecanismos de garantia de direitos, uma vez que os 

participantes do centro têm encontros regulares com várias temáticas nas áreas de saúde, 

educação, lazer, cultura, dinâmicas, músicas, ginástica e informações a respeito dos seus 

direitos enquanto pessoa idosa. O objetivo dos temas abordados é fortalecer vínculos 

familiares, promover a participação social, possibilitar a interação dos idosos com voluntários 

do projeto, promovendo assim um encontro intergeracional. 

 

Metodologia 

O trabalho foi realizado, no Centro de Convivência Marly Sarney em Teresina – PI, 

utilizando a pesquisa-ação por ser uma metodologia muito usada em projetos de pesquisa 

educacional. Segundo Thiollent (2002, p. 75 apud VAZQUEZ e TONUZ, 2006, p.2), “com a 

orientação metodológica da pesquisa-ação, os pesquisadores em educação estariam em 

condição de produzir informações e conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive ao nível 

pedagógico”, o que possibilitou mecanismos para o desenvolvimento do projeto de extensão 

“Família, Território e Intergeracionalidade”.  

As atividades tiveram como base a Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire que traz 

uma reflexão sobre práticas pedagógicas que desenvolvem a autonomia, a capacidade crítica e 

a valorização da cultura e associada à Pedagogia da Problematização proposta por Manguerez 

que traz uma visão de educação libertadora voltado para a transformação social. 

 
Figura 01: Pedagogia da autonomia associada à Pedagogia da Problematização. Esquema de metodologia 

utilizado pelo PET Serviço Social UFPI. 

 
Fonte: Figura adaptada- MARTINS; ALVIM, 2012, p. 287. 

 

Os membros do PET Serviço Social da Universidade Federal do Piauí - UFPI, em sua 

participação no projeto, utilizaram a metodologia do resgate de vivências e histórias de vida 

dos idosos do Centro. Essa metodologia se baseia “na possibilidade do encontro singular entre 

pesquisador e pesquisado [...] que faz emergir o conhecimento, no processo de escuta, 

comprometida e de troca” (ARAÚJO; NOGUEIRA; BARROS, 2010).  
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O período de realização do projeto foi do mês de maio a outubro/2018 com encontros 

e oficinas, realizados duas vezes por semana no Centro de Convivência Marly Sarney em 

Teresina-PI. O grupo PET dividiu-se para estar presente nos dois dias de atividades do projeto 

no centro. E assim, poder realizar o resgate das histórias de vida e vivências dos idosos que se 

dava por meio da coleta de áudio, durante as dinâmicas e palestras sobre os direitos dos 

idosos. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos no Centro de Convivência Marly Sarney em Teresina – PI, pelos 

petianos, giram em torno do resgate de histórias e vivências dos idosos. Nesses áudios, os 

idosos relataram diversas experiências de suas vidas que vão desde lembranças da juventude, 

de situações atualmente vividas, relações familiares, e de violação de direitos do idoso. Esses 

relatos surgiam, a partir das palestras, dinâmicas e oficinas sobre o Estatuto do Idoso, 

instrumental jurídico que garante os direitos dos idosos.  

Os idosos do centro, não se mostravam apáticos ao Estatuto, sabiam o que lhes é 

assegurado e em quais situações vivenciavam a violação de seus direitos. O que se pôde obter, 

do resgate das histórias de vida desses idosos, foi que apesar de serem estigmatizados por 

conta de sua idade, não se deixam levar por isso, se voltam contra situações de quebra de seus 

direitos e aproveitavam a velhice da melhor maneira, indo ao centro e participando de 

diversas atividades lazer, ginástica e de convivência com grupos de jovens universitários que 

desenvolviam atividades no centro. 

É nos lugares sociais de gênero e classe que, segundo Motta (1999), os idosos por 

meio dos “encontros geracionais, (re)descobrem interesses, memórias, experiências e até 

possibilidades de atuação que a vida no âmbito familiar não deixava entrever”. O resgate de 

histórias de vida e vivências, feita pelos petianos no Centro, envolveram o ensino, pesquisa e 

extensão, na medida em que os petianos ajudavam no desenvolver das atividades com os 

idosos, e faziam a coleta dos áudios, que resultaram em resumos expandidos submetidos ao 

VIII Seminário de Extensão e Cultura da UFPI e a V Mostra das Comunidades: EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES, além da experiência de sair do 

âmbito da universidade, agindo diretamente com a sociedade.  

 Para o pleno desenvolvimento do projeto foi de suma importância à interação com 

outros setores da sociedade, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que 

possibilitou o impacto que o projeto proporcionou na formação de discentes e com os idosos 

atendidos no centro. 
Figura 02: Festa de encerramento do Projeto.  

 
Fonte: criação própria. 
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Figura 03: PETianas  juntamente com a tutora do PET Serviço Social e a coordenadora do Projeto.  

 
Fonte: criação própria.  

 

Conclusões 

Nesses espaços coletivos, a exemplo da experiência no Centro de Convivência Marly 

Sarney encontram-se idosos em busca de lazer e convívio social, bem como, a busca por 

autonomia e uma forma de manter ativa a saúde física, mental e social. 

A partir das temáticas trabalhadas no desenvolvimento do projeto foi possível captar 

dos(as) idosos(as), através das falas, singularidades específicas que contextualizam o processo 

de envelhecimento humano. Falas de suma importância para o entendimento de como os 

idosos se veem diante de um Estado moderno, acelerado, que deixa para trás quem já não 

produz força de trabalho, causando, assim, fragilidade emocional, baixa autoestima e a 

sensação de não pertencimento na sociedade. 

O projeto está em pleno acordo com o curso de graduação ao qual os petianos 

envolvidos estão vinculados, o curso de Serviço Social, onde a formação acadêmica se volta 

para a perspectiva da viabilização de direitos, fazendo com que o sujeito seja o dono de sua 

própria história, proporcionando a este, autonomia. Ademais, as discussões sobre direitos, 

políticas públicas, participação e processo de envelhecimento, ampliaram o nível de 

conscientização dos idosos quanto a sua participação nos espaços coletivos. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

Resumo 

Feira de ciências é uma atividade técnica, científica, cultural e social que procura 

incentivar o exercício da prática racional a partir da condução de experimentos e 

apresentação de forma inclusiva dos resultados obtidos, estimulando o melhoramento 

dos futuros professores e a aprendizagem científica dos alunos. Esse trabalho objetivou 

estimular a capacidade científico-cultural dos estudantes e contribuir para a formação 

acadêmica e científica dos discentes, ampliar a visão pedagógica dos alunos petianos e 

capacitá-lo à orientação de um projeto. Possibilitar a socialização e o conhecimento de 

métodos de apresentação de trabalhos. A atividade foi realizada em uma instituição de 

ensino particular de Manaus com discentes do ensino fundamental I e II. Um ou dois 

alunos petianos ficaram responsáveis pela orientação de uma turma, os quais realizaram 

reuniões periódicas para a discussão do projeto. Com auxílio dos petianos que estavam 

na condição de tutores, os alunos desenvolveram um trabalho científico sobre temas 

prédeterminados e apresentaram numa feira científica aberta ao público. Durante as 

duas edições de realização do projeto o avanço dos alunos foi evidente no que se refere 

a autonomia na criação e execução dos projetos e tomada de decisões, igualmente os 

discentes (petianos) que exerceram a tutoria puderam aprimorar a aplicação das práticas 

científicas que foram ofertadas aos alunos.  

 

 

Palavras – Ensino de ciências: formação pedagógica, práticas científicas. 
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Introdução 

 

A feira de ciências apresenta um viés científico, cultural e social, que busca 

introduzir os alunos, de forma didática, ao universo científico, o que colabora para 

estimular o desenvolvimento cognitivo e criativo (Pierson et al, 2001). 

O ensino de ciências na educação básica não precisa necessariamente estar 

atrelados apenas à parte conteudista, tendo em vista que interdisciplinaridade é 

fundamental no aprimoramento do saber científico. Nesse âmbito atividades como feira 

de ciências estimulam a prática de ciências de forma mais atrativa e funcional 

(Dornfeld, 2011). Outra contribuição é no aspecto da formação de futuros professores 

de ciências e biologia, que ao exercerem a função de tutores nos projetos dos alunos 

aumentam sua capacidade de docência e viabilidade de atividades práticas no ensino 

básico (Barros et al, 1995 e Dornfeld, 2011). 

Medidas que estimulem a execução de atividades científicas no ensino básico 

possibilitam que os alunos se desenvolvam a aprendizagem de forma teórica e prática, 

possibilitando maior contextualização dos conteúdos passados. No entanto, as medidas 

públicas negligenciam essa abordagem, o que resulta ainda em dificuldades para o 

professor na aplicação da ciência no ambiente escolar (Neves, 2001). 

O trabalho em questão objetivou estimular a capacidade científico-cultural dos 

estudantes e contribuir para a formação acadêmica e científica dos discentes petianos, 

ampliando sua a visão pedagógica e capacitando a orientação de um projeto. Possibilitar 

a socialização e o conhecimento de métodos de apresentação de trabalhos.  

Tendo em vista o atraso com relação a aplicação de atividades científicas no ensino 

básico trabalhos como este são essências para o melhoramento do ensino científico. 

 

 

 

 

Metodologia 

A atividade foi realizada em uma instituição de ensino privado em Manaus com 

alunos do ensino fundamental I e II. Foram encaminhados à coordenação escolar planos 

de trabalho com a listagem de datas de reuniões dos petianos com os alunos da escola. 

Previamente a feira de ciências o grupo PET foi responsável por introduzir conceitos 

sobre a metodologia científica e fazer com que os alunos elaborassem um projeto 

baseado nesse método.  Com os alunos do ensino fundamental I, houve maior 

interferência doss alunos petianos no sentido de organizá os alunos em grupos, desenhar 

a temática experimental etc. Após a aula de método científico ministrada pelos alunos 

petianos, as turmas tinham encontros semanais para atualização do desenvolvimento dos 

projetos. Em cada turma, um ou dois alunos petianos ficaram responsáveis pela 

orientação. Com auxílio dos petianos que estavam na condição de tutores, os alunos 

desenvolveram um trabalho científico sobre temas pré determinados em um período de 

3 meses e apresentaram numa feira científica aberta ao público. 
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Resultados e Discussão 

Os alunos elaboraram suas propostas e escrevam o projeto sob a supervisão de um 

tutor, aplicando o método científico. Houveram aulas destinadas a execução da prática 

dos experimentos (Figura 1). Os dados obtidos foram organizados na forma de banner 

(Figura 2) que foi apresentado junto a produtos dos experimentos durante a feira de 

ciências. 

A aplicação de projetos científicos com a supervisão de tutores favorece o interesse 

dos alunos na aprendizagem científica, ainda trabalhando a funcionalidade e 

aprimoramento da questão social e cultural, tornando a prática científica mais didática e 

dinâmica. 

Aplicação científica no ensino básico tem forte relação com o melhoramento da 

capacitação de professores de ciências e biologia em formação, pois proporciona 

aperfeiçoamento do ensino teórico e prático. 

  

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Alunos do quinto ano 

apresentando seu projeto na feira de 

ciências. 

Figura 2: Alunos do oitavo ano com o 

tema inclusão, abordaram possibilidades de 

maior inclusão para portadores da síndrome 

de down. 
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Conclusões:  

Através da atividade executada pelo PET-Biologia UFAM nos anos de 2017 e 2018 

verificou-se a importância da Feira Científica para o aperfeiçoamento de novas práticas 

pedagógicas que incentivem cada vez mais o abandono do tradicionalismo e cada vez 

mais em direção ao escolanovismo. O papel do aluno no processo de ensino 

aprendizagem é amplamente necessário, pois só assim ele mesmo construirá seu saber. 

Portanto, é necessária a continuação de projetos com o mesmo estilo para que se 

popularizem as novas práticas pedagógicas e que o processo de ensino-aprendizagem 

seja e acontece de maneira mais eficaz.  
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 
 

Resumo 
O PET Tecnologias em Saúde realiza atividades indissociáveis de Ensino, Pesquisa e            

Extensão. Trabalhando na temática formação ampliada e interdisciplinar em ciências exatas           
aplicadas à área da saúde, através de estudos do sistema do corpo humano. Com o objetivo de                 
adquirir uma melhor compreensão do Sistema Visual Humano, o grupo PET Tecnologias em             
Saúde utilizou de ferramentas alternativas para explorar os diversos aspectos físicos           
envolvidos no fenômeno da visão. Revisões bibliográficas foram realizadas, buscando          
conteúdos que descrevessem as diferentes formas de se abordar aspectos físicos em            
experimentos, dos quais três foram escolhidos para a construção. O resultado desse estudo,             
aliado ao desenvolvimento de experimentos de baixo custo, incentivou o grupo a utilizar estes              
materiais para a popularização da ciência no Ensino Fundamental I. Durante o            
desenvolvimento dos experimentos, além da avaliação de uma série de materiais de baixo             
custo e configurações para alcançar êxito nas montagens, os PETianos também exerceram o             
“Aprender Fazendo”, que remonta a educação como um processo de reconstrução e            
reorganização das experiências adquiridas. 
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Introdução 

O grupo PET Tecnologias em Saúde da Universidade Federal de São Paulo            
(UNIFESP), faz parte do Programa de Educação Tutorial (PET) do Ministério da Educação             
(MEC), que realiza atividades extracurriculares integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão.           
Composto por estudantes de graduação dos cursos de Tecnologia Oftálmica, Tecnologia em            
Radiologia, Tecnologia em Informática em Saúde, Enfermagem e Medicina, o grupo           
desenvolve atividades com a temática da formação ampliada e interdisciplinar em ciências            
exatas aplicadas à área da saúde, tendo como um dos projetos a viabilização de novas               
formas de engajamento social com repercussões em Ciência e Tecnologia. 

Para tanto, o grupo realiza uma série de atividades e eventos, sempre buscando uma              
abordagem de integração de saberes e a formação coletiva baseada na educação tutorial, como              
os Book & Journal clubs semanais para discussão de capítulos de livros e artigos relacionados               
à temática do grupo. O objetivo é adquirir uma melhor compreensão do Sistema Visual              
Humano, o grupo PET Tecnologias em Saúde utilizou ferramentas alternativas para explorar            
os diversos aspectos físicos envolvidos no fenômeno da visão. O resultado desse estudo aliado              
ao desenvolvimento de experimentos de baixo custo, incentivou o grupo a utilizar este             
material para a popularização da ciência no Ensino Fundamental I (VIECHENESKI &            
CARLETTO, 2013). 

Neste sentido, o trabalho remonta a importância do ensino e pesquisa para a             
popularização da ciência, através de experiências do grupo, investindo na formação de uma             
educação científica, democrática e colaborativa com a comunidade.  
 
Metodologia 

Através de revisões bibliográficas realizadas, buscando conteúdos que descreviam as          
diferentes formas de abordar aspectos físicos em experimentos e da leitura dos materiais de              
apoio, como o livro Physics of the Human Body, de Irving P. Herman (2006), capítulo 11 -                  
Light, Eyes and Vision , e diversos artigos científicos, o conhecimento foi aprofundado e             
integrado. O grupo foi motivado a buscar alternativas acessíveis para compreensão dos            
tópicos estudados, focando em  experimentos com materiais de baixo custo. 

Foram encontrados diversos tipos de experimento e foram escolhidos três para           
construção, sendo que o primeiro foi inspirado em um modelo apresentado por HELENE e              
HELENE (2011), no qual foi utilizado aquário de vidro transparente, filme translúcido, papel             
alumínio e fita adesiva para construção de uma câmara escura, que possui o feitio do olho                
humano. O orifício formado na face do papel alumínio simula a íris e face translúcida a retina,                 
onde as imagens serão apresentadas (Figura 1 ). 

 
Figura 1 - À esquerda, materiais do experimento que simula olho humano (câmara escura); à direita, 

experimento montado. 
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Fonte: PET Tecnologias em Saúde (2019) 

 
O segundo experimento foi a construção de uma lente de curvatura móvel a base de               

canos de PVC, água, seringa, sonda e preservativo masculino, demonstrado por PINHEIRO            
(2016). Esta lente foi obtida graças à variação do volume de água provocado pelo sistema               
seringa-preservativo e a luz projetada nesse aparato tinha desvio de trajetória variado, assim             
como o volume de água no interior desse sistema (Figura 2). 

 
Figura 2 - À esquerda, materiais do experimento de lente com curvatura móvel; à direita,experimento montado. 

 
Fonte: PET Tecnologias em Saúde (2019) 

 
O terceiro experimento foi um sistema que simula o processo de acomodação do olho              

humano. Motivado por TRIERVEILER e FLEMMING (2018), consiste no uso de fontes de             
raios de luz vermelha (laser), uma lente feita com preservativo masculino e um anteparo, para               
exemplificar os desvios que a luz sofre na difração ( Figura 3). 

 
Figura 3 - Da esquerda para direita: modelo do laser utilizado; materiais semi-montados; arranjos do 

experimento. 
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Fonte: PET Tecnologias em Saúde (2019) 

 
Os PETianos foram orientados a descrever cada uma das experiências em linguagem            

clara e acessível, formando um manual teórico-prático dos modelos experimentais, para           
auxiliar na replicação das montagens em outros ambientes - sempre com o intuito de prezar               
pela democratização da ciência. 

 
 
Resultados e Discussão 

O desenvolvimento dos experimentos exigiu que o grupo avaliasse diversos materiais           
de baixo custo e configurações para alcançar êxito nas montagens. Considerando a limitação             
dos dispositivos ópticos (HELENE & HELENE, 2011; PINHEIRO, 2019; TRIERVEILER &           
FLEMMING, 2019) montados pelos estudantes, um importante destaque a ser pontuado que            
contribuiu para o sucesso nas montagens foram as diferentes habilidades dos PETianos no             
manejo dos materiais. Essa característica é uma grande contribuição para a formação            
extracurricular, pois estudantes de graduação nem sempre têm espaço, tempo e oportunidades            
dentro dos cursos para realizar experimentos reunindo tantos elementos interdisciplinares.          
Possibilitou ainda aos petianos o teste com diferentes focos, distâncias, fontes de luz e              
objetos, de forma a auxiliar na compreensão do fenômeno da refração e da formação de               
imagens com lentes - o que ocorre fisicamente no sistema visual humano. 

Diante do preceito de que o PET visa a indissociabilidade do tripé Ensino, Pesquisa e               
Extensão (BRASIL, 2006), tem-se: no Ensino, a montagem de um aparato experimental que             
simula o olho humano; na Pesquisa, a revisão da literatura, que serviu de embasamento              
teórico; por fim, na Extensão, a melhoria do aprendizado por parte da comunidade, levando o               
experimento para escolas de Ensino Fundamental, por exemplo, com o intuito de facilitar o              
entendimento de estudantes acerca da visão humana no tocante à Física. 

Além disso, os PETianos exerceram o “Aprender Fazendo”, que remonta a educação            
como um processo de reconstrução e reorganização das experiências adquiridas que irão            
influenciar futuramente (BOT & GOSSIAUX, 2002). Trata-se de um método com           
fundamento no aprendizado experiencial, no qual a partir do momento em que o estudante              
tem uma situação-problema, o mesmo utiliza seus conhecimentos prévios para transformar           
esta pesquisa em prática. 
 
Conclusões 

O grupo buscou soluções para problemas teórico-experimentais multidisciplinares para         
cumprir objetivos como inovar o espaço acadêmico, estimular práticas de ensino não            
hierarquizadas e possibilitar que a troca de experiências ocorra de maneira horizontal.  

Como próximo passo do grupo para levar estes experimentos para a comunidade,            
roteiros dos experimentos serão confeccionados pelo próprio grupo, bem como será feita a             

112



 
 
 

divisão destes experimentos baseada nos conceitos abordados em sala de aula e no seu grau de                
complexidade. O material será um apoio para educadores e educandos, a fim de aumentar o               
repertório de atividades práticas e experimentais de crianças de Ensino Fundamental I, dando             
às aulas de ciência maior dinamicidade, com o intuito de proporcionar tanto a professores              
quanto a alunos maior contato com as diferentes visões e formas de conhecimento. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de transformação 

 

 

Resumo  

 

O PET-ENFERMAGEM, realizou uma estratégia que visou alcançar a comunidade 

acadêmica como um todo, não somente alunos da área da saúde, mas também de outras 

áreas do conhecimento. Visto isso, optou-se pela abordagem de temáticas sociais que 

envolvessem o público, gerando discussões interdisciplinares. A relevância do estudo 

consiste em construir evidências que possam ampliar o olhar da importância do PET 

para a academia e sociedade, por meio da disseminação das estratégias de aproximação 

dos petianos com a comunidade acadêmica. O objetivo é investigar a percepção dos 

participantes nos chás temáticos em relação às temáticas abordadas no ano de 2018.É 

um estudo exploratório, descritivo de abordagem qualitativa. Constatou-se que as 

temáticas realizadas permitiram aos investigados uma ampliação dos conhecimentos 

sobre a área da saúde e temas de cunho social, além do aprimoramento pessoal e 

profissional, permitindo concepções diversas sobre o mundo. Em suma, a importância 

dos grupos PETs na Instituição com a promoção dos encontros de cunho social e 

científico, que envolvem a tríade indissociável. Perpassando conhecimento para a 

comunidade acadêmica relacionada aos cursos de saúde e comunidade em geral, assim 

sendo alcançando participantes externos e disseminando informações. 

 

Palavras-chave: Comunidade acadêmica; interdisciplinaridade; relevância social. 

 

INTRODUÇÃO 

O PET-ENFERMAGEM da Universidade Federal do Amapá-UNIFAP, baseado 

nas concepções filosóficas previstas em seu Manual de Orientações Básicas (MOB), 

desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, com a finalidade de proporcionar 

experiências enriquecedoras em âmbito profissional e pessoal, através de vivências, 
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reflexões e discussões, permitindo assim, uma formação mais global dos envolvidos de 

forma direta e indireta no programa (BRASIL, 2006). O ensino, como contínuo 

processo educativo, tem a possibilidade de promover a aprendizagem dialógica ao 

desconstruir a linearidade e ordem do pensamento, transformando-se em aprendizagem 

significativa. Isso se torna possível no momento que o estudante se envolve de forma 

integral, com ideias, sentimentos, cultura e valores da sociedade e com a profissão, 

constituindo-se em um profissional humano e criativo no cuidar (BACKES, 2012).  

Consoante a isso, o Programa buscou estratégias para contemplar o máximo dos 

assuntos de interesse de toda a comunidade acadêmica, ou seja, alunos de todas as áreas 

do conhecimento presentes na Universidade. Foram selecionados vários temas, dentre 

eles com abordagens sociais para serem trabalhados nos encontros, como suicídio entre 

os jovens universitários onde foi convidado um enfermeiro que trabalha na psiquiatria 

da capital que pôde explanar a respeito do número expressivo de suicídio no estado bem 

como formas de buscar ajuda quando é percebido ideação suicida nos jovens, também 

foi trabalhado sobre assédio moral nas universidades convidando uma professora do 

colegiado de enfermagem explanando sobre como identificar sinais de assédio e 

conduta quando se é assediado, além de violência de gênero: feminicídio em que um 

policial militar informou sobre os casos de feminicídio no estado e qual a atitude frente 

esses casos, tudo isso buscando envolver o público e gerar pertinentes discussões 

interdisciplinares. De modo que a relevância do estudo está em demonstrar, com os 

resultados dessa pesquisa, a importância de trabalhar temáticas transversais na 

sociedade acadêmica e profissional. O objetivo deste estudo foi investigar a percepção 

dos participantes dos chás temáticos em relação aos temas abordadas, uma vez que com 

as estratégias utilizadas no ano de 2018, os momentos de ensino alcançaram um público 

maior, comparado aos anos anteriores. 

 

METODOLOGIA 

Esta análise é um estudo de caráter exploratório, descritivo, de abordagem 

qualitativa. No ano de 2018, a estratégia utilizada pelo grupo para trabalhar o ensino 

foram os chamados “chás temáticos”, que seriam encontros organizados para 

acontecerem todas as segundas-feiras, de 18h às 20h, em que é abordado e discutido  
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uma temática previamente escolhida em assembleia pelos petianos. Foi elaborado um 

questionário com 4 perguntas abertas, sendo estas 1). Qual sua opinião sobre os chás 

temáticos promovidos pelo PET-ENFERMAGEM?; 2). De que forma os chás temáticos 

contribuíram na sua formação? E no âmbito pessoal?; 3) O PET, no ano passado, 

promoveu chás temáticos com os temas "Suicídio", "Assédio Moral nas Universidades", 

"Feminicídio", entre outros. Em sua opinião, essa estratégia incitou maior visibilidade e 

debate dessas temáticas em meio acadêmico? 4) Qual a importância de abordar 

temáticas sociais no meio acadêmico?; buscando identificar a opinião dos participantes 

sobre os temas abordadas no ensino. Os questionários foram enviados por e-mail para 

80 participantes, acompanhados de carta de apresentação solicitando a livre e 

espontânea participação na pesquisa. Por fim, os dados foram analisados através da 

categorização das respostas obtidas através de 15 participantes.  

  A partir das respostas, foram elencadas 3 categorias: 1) O impacto positivo dos 

chás temáticos sobre a comunidade acadêmica; 2) O PET como disseminador de 

saberes; 3) A importância da abordagem de temáticas sociais em meio acadêmico.  

Nesse sentido, optou-se para a coleta de informações a utilização da ferramenta Google 

Forms, um dos aplicativos que faz parte do Google Drive, sendo uma ferramenta que 

permite o levantamento de dados e opiniões, havendo a possibilidade de tornar as 

perguntas obrigatórias, com isso o questionário só poderá ser enviado caso todas as 

questões obrigatórias estejam respondidas. (SANTIAGO; SANTOS, 2014).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do processo investigado, obtivemos os seguintes resultados elencados nas 

categorias: 1) O impacto positivo dos chás temáticos sobre a comunidade acadêmica; 2) 

O PET como disseminador de saberes; 3) A importância da abordagem de temáticas 

sociais em meio acadêmico. Com efeito, na primeira categoria, 94% dos investigados 

mostraram-se satisfeitos com as abordagens dos chás, devido os temas debatidos não 

serem usuais, orquestrando, assim, um momento propício para discussões apropriadas 

sobre o conteúdo em questão, tanto para a formação profissional, quanto para a 

formação como cidadão. Por conseguinte, na segunda categoria foram evidenciados de 

que forma os chás contribuíram para a formação acadêmica dos investigados, 
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constatando que os conteúdos explanados concederam aos participantes uma visão de 

mundo mais solidificada, dentro da esfera social dos assuntos conversados, construindo 

na comunidade acadêmica presente o ensejo pelo saber e experiência de vida para atuar 

na sociedade profissionalmente, além de alertar e até minimizar novos casos de suicídio, 

assédio e/ou feminicídio, sendo estes temas amplamente discutidos no cenário atual. Por 

fim, na última categoria a respeito da percepção dos participantes sobre as abordagens 

de tópicos sociais no meio acadêmico, discorreram acerca da importância de falar 

desses conteúdos que muitas vezes são tratados como tabus por grupos sociais, 

principalmente dentro da academia, pois contribui para o desenvolvimento do pessoal 

do acadêmico, tornando-o mais humanistas, flexível, questionador e disposto a 

desenvolver um corpo social mais justo e igualitário. 

 

CONCLUSÕES: 

Em suma o objetivo proposto do trabalho em questão, ressaltou a percepção dos 

entrevistados, elencando a importância da realização do ensino dentro da graduação, 

ainda mais com foco em questões sociais, que dizem respeito a comunidade em geral, 

corroborando com o que está prescrito pelo Manual de Orientações Básicas e com a fala 

dos participantes da pesquisa, que as questões sociais precisam ser abordadas e 

perpassadas, para que a comunidade em geral tenha tal conhecimento. Fica evidente a 

importância dos grupos PETs dentro das Instituições, pois promovem a tríade 

indissociável, perpassando conhecimento, não só para o grupo de alunos relacionados ao 

curso, mas também para os outros cursos da Universidade no geral, alcançando 

participantes externos e disseminando informações pertinentes e significativas. 
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Figura 01: Encontro com o tema suicídio 

 

 
Fonte: acervo do PET 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 
  
 

Resumo 
É indispensável realizar um processo de seleção de novos petianos tendo em vista a alta               
rotatividade dos membros no grupo devido à própria filosofia e dinâmica do Programa de              
Educação Tutorial. No entanto, o desafio é executar esta etapa de forma ainda mais benéfica               
para o grupo. Neste contexto, em 2017, o PET Engenharia Civil da UFJF incluiu a etapa                
“Seminário” no edital do processo seletivo. Essa fase consiste em uma apresentação feita             
pelos candidatos sobre uma proposta de atividade para ser realizada pelo grupo, devendo             
atender às diretrizes do programa. Desde o ano de implementação, duas propostas foram             
implementadas nas atividades do grupo; são elas, o projeto “De Olho nas Eletivas” e “ICE na                
Engenharia” (em implementação). Portanto, fica evidente que os candidatos, mesmo ainda           
sem a vivência com o programa, são capazes de idealizar projetos inovadores que podem ser               
incluídos nas atividades do grupo. 

  
Palavras – chave  
Processo seletivo; Aprimoramento; Seminário; Inovação; Atividades. 

  
Introdução 
Para manutenção dos grupos PET é importante que se tenha a seleção de novos membros               
regularmente. O maior desafio é tornar este procedimento ainda mais frutífero como, por             
exemplo, na geração de novas ideias para atividades do grupo. Assim, consegue-se sempre             
inovar e trazer novas perspectivas para os projetos realizados pelo PET. 
Como consta no Manual de Orientações Básicas (MOB), “O método tutorial permite o             
desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico entre os            
bolsistas, em contraste com o ensino centrado principalmente na memorização passiva dos            
fatos e informações, e oportuniza aos estudantes tornarem-se cada vez mais independentes em             
relação à administração de suas necessidades de aprendizagem.” Dessa forma, os candidatos            
são inseridos no ambiente da filosofia do programa já no processo seletivo. 

1 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Engenharia Civil e discente do curso de Engenharia Civil da 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
2 PETiano/a discente (bolsista/egresso) do grupo PET Engenharia Civil e discente do curso de Engenharia Civil 
da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
3 Tutor do grupo PET Engenharia Civil e docente do Departamento de Estruturas da Faculdade de Engenharia da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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O objetivo é instigar o candidato a desenvolver habilidades que possibilite o pensamento             
crítico sobre as atividades do grupo e idealizar novos projetos viáveis que se enquadrem no               
propósito do programa. Além disso, pretende-se a renovação e/ou mudanças nos projetos            
realizados pelo grupo, com a finalidade de melhorar a qualidade das atividades e o ambiente               
no qual o PET está inserido. 

  
Metodologia 
A etapa consiste em uma apresentação realizada pelos aprovados na primeira fase do processo              
de seleção (prova e dinâmica de grupo). É confirmado o horário para os candidatos              
apresentarem, em um dia pré-definido no edital, na sala do grupo. Cada concorrente tem 7               
(sete) minutos para explanar sua ideia; esta deve conter as motivações, os meios de execução               
e o propósito da atividade. Além disso, são realizadas perguntas ao candidato para verificar se               
o mesmo tem domínio sobre a proposta e conhece o programa. Os avaliadores são compostos               
por 6 (seis) petianos e o professor tutor do PET Civil UFJF. 
São 7 (sete) critérios avaliativos que constitui a nota do candidato: 

1. Proposta: é avaliado a proposta de melhoria como um todo (o quanto ela             
acrescentaria para a atividade em questão, para os petianos e para o público-alvo). O              
critério possui peso “2,0” na média das notas. 

2. Originalidade: é avaliado o potencial inovador da proposta (o quão original ela é). O              
critério possui peso “1,5” na média das notas. 

3. Enquadramento na Tríade Universitária : é avaliado o quanto a proposta é           
compatível com a filosofia do PET e com a tríade universitária. O critério possui peso               
“1,0” na média das notas. 

4. Viabilidade: É avaliada a possibilidade de aplicação e o nível de dificuldade que seria              
encontrado para exercício da proposta. O critério possui peso “2,0” na média das             
notas. 

5. Domínio: É avaliado o quanto o candidato tem de conhecimento de sua proposta             
(aplicações, dificuldades e consequências). O critério possui peso “1,5” na média das            
notas. 

6. Desenvoltura: É avaliado a postura do candidato ao expor sua proposta (a importância             
dada ao processo seletivo e o modo que fez sua apresentação). O critério possui peso               
“1,5” na média das notas. 

7. Estética: É avaliado o visual da proposta (organização, exposição e limpeza). O            
critério possui peso “1,0” na média das notas. 

Além disso, temos a punição do “fator de desconto” (a cada minuto que exceder o tempo                
permitido é retirado 1 ponto da nota final). 
A nota final do seminário é constituída pela média parcial de cada avaliador (0 a 10 para cada                  
critério); reunindo-se todas as médias parciais, uma nova média é feita (média global), a qual               
será lançada na seguinte fórmula: (média global)*4 – (fator de desconto). A nota final              
atingirá, no máximo, 40 pontos (compondo parte da avaliação da 2ª etapa do processo              
seletivo). 
A composição da nota final do processo seletivo é a média simples entre a etapa 1 (Análise do                  
Histórico Escolar - 20%, Prova Escrita - 30% e Dinâmica de Grupo - 50%) e etapa 2                 
(Seminário - 40% e Entrevista - 60%). Cada etapa tem valor máximo de 100 pontos. 

  
Resultados e Discussão 
A etapa “Seminário” foi incluída, em 2017, no edital do processo seletivo do PET Engenharia               
UFJF. Quando idealizada, foi determinado que o tema seria: “Proposta de NOVA atividade             
para o grupo PET Civil UFJF”. No entanto, as atividades apresentadas, na primeira vez que a                
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etapa foi implementada no processo de seleção, não foram efetivadas no planejamento anual             
do grupo. Já na segunda vez, em 2018, dois projetos entraram em execução e foram incluídos                
no planejamento de atividades em 2019. 
Pode-se citar como exemplo da efetividade do seminário no processo seletivo de 2018,             
realizado no segundo semestre letivo, o projeto “De Olho nas Eletivas”, iniciado em fevereiro              
de 2019. A atividade consiste em realizar vídeos sobre as matérias eletivas do curso com               
professores que, normalmente, ministram as disciplinas. O objetivo é elucidar o assunto, a             
metodologia adotada pelo professor, processos de avaliação e aplicação da disciplina na vida             
profissional do estudante. Os vídeos são disponibilizados no canal         
(youtube.com/PETCIVIL2010) do Youtube, PET Civil UFJF (Figura 01). 
 

Figura 01: Página do Canal no Youtube. 

 
Fonte: Youtube - PET Civil UFJF (2019). 

 
Como pode-se observar na Figura 02, houve um aumento na atividade do canal no final de                
fevereiro; quando começou a publicação dos vídeos do projeto “De Olho nas Eletivas”.  
 

Figura 02: Estatísticas atividade do canal (últimos 90 dias). 

 
Fonte: Estatísticas Youtube - PET Civil UFJF (2019). 
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Além disso, verifica-se que os vídeos mais acessados são os relacionados ao projeto “De Olho               
nas Eletivas” (Figura 03). 
 

Figura 03: Vídeos mais acessados no canal (últimos 90 dias). 

 
Fonte: Estatísticas Youtube - PET Civil UFJF (2019). 

 
Outro exemplo da efetividade do seminário, também apresentado no mesmo processo           
seletivo, é o projeto “ICE na Engenharia”. A atividade trabalha com uma das maiores              
dificuldades dos estudantes de Engenharia Civil que estão nas disciplinas do ciclo básico,             
realizadas no ICE (Instituto de Ciências Exatas - UFJF), que é assimilar o conteúdo aprendido               
com o que será aplicado em sua futura profissão. Propondo soluções para essa problemática, o               
projeto implica em desenvolver um material que relacione diretamente o conteúdo da sala             
com situações de trabalho e grandes feitos da engenharia. O material está sendo desenvolvido              
em cartazes (prioridade), vídeos, apresentações em plataformas digitais e expostos aos alunos            
da UFJF em seu dia a dia e na redes sociais do PET Civil UFJF. Além disso, o intuito é                    
estimular e aproximar os alunos da sua área de atuação no futuro. O projeto começou no                
início do ano de 2019 e, no momento atual, está em fase de desenvolvimento do material. 
É válido ressaltar, ainda, que o tema do “Seminário” do Processo Seletivo de 2019, primeiro               
semestre letivo, foi alterado de “Proposta de NOVA atividade para o grupo PET Civil UFJF”               
para “Proposta de MELHORIA para atividades do grupo PET Civil UFJF”. Pois, se verificou              
que essa alteração seria interessante e benéfica para o grupo no atual momento. 

  
Conclusões: 
Portanto, fica evidente que a etapa faz com que os candidatos tomem consciência da filosofia               
do programa e desenvolvam o pensamento crítico para propor soluções viáveis de problemas             
existentes em nosso ambiente acadêmico. 
Além disso, a inclusão de etapas semelhantes ao “Seminário” no processo de seleção dos              
grupos PET gera melhores resultados na fase de admissão de novos petianos. Tendo como              
exemplo, dois projetos (De Olho nas Eletivas e ICE na Engenharia) incluídos nas atividades              
do PET Civil UFJF.  
 
Referências: 
MEC, Ministério da Educação. Manual de Orientações Básicas. Brasília, 2006. Disponível           
em: <http://www.ufjf.br/petcivil/files/2009/02/pet_manual_basico.pdf&gt>; 
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PET CIVIL UFJF. Canal PET Civil UFJF no site do Youtube. Juiz de Fora, 2019. Disponível                
em <youtube.com/PETCIVIL2010>. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação. 

 

 

Resumo 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a proposta do grupo PET Serviço Social 

UERJ, analisando a importância do Programa de Educação Tutorial na formação acadêmica 

e na permanência estudantil durante a graduação, tendo em vista seu caráter formador, 

cultural, cidadão e de estímulo a uma vida acadêmica multiplicadora de saberes. Para tanto, 

lançaremos mão de dados sobre as experiências dos petianos no PET Serviço Social UERJ. 

 

Palavras – chave: Educação; PET; Serviço Social; UERJ. 

 

Introdução 

Toda proposta pedagógica contém em si uma visão de mundo. No PET não é 

diferente. Sua base filosófica está fundamentada em uma formação que articula o tripé 

Ensino, Pesquisa e Extensão, que valoriza a democracia, a horizontalidade e a cidadania, 

expressando seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa.  
                                                 
1
Petiana/o discente (bolsista) do grupo PET Serviço Social UERJ e discente do curso de Serviço Social da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

³Petiana Tutora do grupo PET Serviço Social UERJ e docente do Departamento de Política Social da Faculdade 

de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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O Programa de Educação Tutorial (PET) está baseado no MEC, mas originalmente, 

em sua criação em 1979, esteve vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). Seu objetivo é prover a articulação do Ensino, Pesquisa e Extensão 

no nível de graduação, a partir de experiência de estudo com o apoio de um professor tutor. 

Ao longo do desenvolvimento da proposta, materializamos acréscimo a este objetivo inicial, 

a importância da multiplicação da experiência do PET para além de seus muros, por meio da 

organização de atividades gratuitas para estudantes não petianos, comunidade interna e 

externa, contribuindo diretamente e indiretamente na formação daqueles que passam por 

suas vivências formativas. Portanto, o PET tem em si a valorização do aprendizado de seus 

integrantes, mas não se encerra em si mesmo, pois deseja impactar positivamente sobre a 

formação de todos os sujeitos com quem dialoga.  

O PET da Faculdade de Serviço Social existe há treze anos já contaram com 06 

professoras tutoras e 47 alunos, que organizaram coletivamente uma experiência formativa 

de qualidade. Podem acessar o PET alunos até o quarto período, aprovados em processo 

seletivo formado pela elaboração de uma redação e uma entrevista, podendo permanecer 

como petianos até a conclusão do curso. Em um curso como o Serviço Social, em que a 

presença de alunos trabalhadores é bem evidente, o PET tem funcionado como experiência 

de valorização da permanência, de aprofundamento e multiplicação da formação e de 

combate à evasão. O tema da permanência tem grande relevância, especialmente, se 

considerarmos que estamos falando da Universidade pioneira das cotas instituída desde 2003 

e recentemente renovada até 2028·. Estas foram concretizadas a partir da mobilização da 

sociedade civil, protagonizada pelo movimento negro especialmente. Todos os direitos 

posteriores, sem exceção (acesso às oficinas formativas, à bolsa, ao material didático, ao 

restaurante universitário, à possibilidade de acúmulo de bolsas) foram conquistados a partir 

de lutas diversas de todos os segmentos universitários. 

A política de cotas da UERJ atende a estudantes denominados de “carentes” (com 

renda per capita de até 1,5 salário mínimo) oriundos de escolas públicas, deficientes e 

autodeclarados negros e indígenas. A UERJ de cotas é uma realidade exitosa desde 2003. 

Nesta reflexão queremos pensar os impactos do PET para nossos alunos, muitos deles 

cotistas, em relação à permanência de qualidade. 

 

Metodologia 

Neste material, ainda de caráter embrionário e exploratório, queremos pensar nos 

impactos do PET para a permanência estudantil. Metodologicamente, para elaboração do 

nosso estudo, partimos dos documentos referenciais do PET, de legislação estadual sobre as 

cotas, dialogamos com a reflexão de Balu-Roque (2012) e indicamos dados quali-

quantitativos do programa na Faculdade de Serviço Social na UERJ. Com essa articulação 

de informações e saberes, vamos pavimentar nossa caminhada para a reflexão em estudo 

inicial que articula o PET, as cotas e a permanência. 

125



 
 

 

Resultados e Discussão 

Pretende-se aqui levantar discussões acerca da inserção dos filhos da classe 

trabalhadora no Ensino Superior Público, espaço este de predominância histórica dos filhos 

das classes mais abastadas da sociedade brasileira. Queremos relacionar a experiência da 

UERJ no sistema de reserva de vagas com a inserção e permanência dos alunos no Programa 

de Educação Tutorial a fim de compreender como este pode influenciar na trajetória 

acadêmica e cidadã dos bolsistas, em especial do PET FSS/UERJ contribuindo para o ensino 

mais democrático. 

O Ensino Superior no Brasil é pensado tardiamente, em relação a outros países da 

América Latina. Com a chegada da Família Real e sua corte ao país, em 1808, a nobreza e 

sua infraestrutura para cá se mudam, trazendo na bagagem o modelo europeu de 

universidade. Como elementos históricos deste processo queremos citar a criação das 

primeiras instituições formativas de nível superior, com destaque para as áreas de Medicina e 

Direito. Tais instituições se fixam na Bahia, Recife, São Paulo e Minas Gerais, localidades de 

destaque frente à economia agroexportadora. 

Mais de um século depois da fundação das primeiras instituições de Ensino Superior, 

ocorrerá sua expansão, em uma realidade de capitalismo periférico, onde a predominância da 

geração de postos simples de trabalho para a grande maioria da massa trabalhadora, não 

exige a ampliação e a popularização do conhecimento complexo (FRIGOTTO, 1993). Ainda 

assim, a educação superior será uma demanda crescente do movimento de trabalhadores, das 

camadas médias urbanas e no final dos anos 1950, se constituirá em importante bandeira de 

luta dos movimentos por reformas de base (FRANCO, 2008).  

De fato, a efetivação da expansão universitária ocorrerá nos anos de 1970, estando 

relacionada à ditadura militar que a executa através de instituições privadas nos grandes 

centros urbanos. Naquele momento havia a necessidade de formar mão-de-obra especializada 

para um Estado que crescia em atividades, instituições e para um mercado de trabalho urbano 

em expansão. Tal ampliação intencionava, ainda, minimizar as demandas das camadas 

médias urbanas por vagas universitárias, em um contexto de repressão das oposições 

(ROMANELLI, 2001). Como exemplo da expansão, ressaltamos que em 1960 existiam 200 

mil matrículas nesta modalidade e que em 1980 esse número chega 1,4 milhões, localizados 

principalmente na rede privada (SAMPAIO, 2011).  

Nas últimas décadas, resumidamente, podemos afirmar que a Educação Superior 

terminou por se constituir em um modelo em que predominam as instituições privadas, de 

pequeno porte, portanto, não universitárias, protegidas legalmente da necessidade de realizar 

pesquisa e extensão, marcadas cada vez mais por uma recente e inadequada expansão da 

modalidade de educação à distância – EAD -- (FRANCO, 2008). Além disso, podemos 

registrar a ocorrência de um aligeiramento da formação que não poupa a Educação Superior 

(LESSA, 2017). Posta esta breve apresentação da Educação Superior no Brasil, podemos 

avaliar que sua construção, em uma realidade de país periférico, atendeu muito mais às 
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necessidades das elites econômicas, da acumulação e de segmentos produtivos específicos, 

do que aos anseios da população trabalhadora. 

A UERJ é uma instituição protagonista na ampliação do acesso ao Ensino Superior 

através da absorção de um corpo estudantil trabalhador. É pioneira na década de 1970 em 

oferecer cursos noturnos diversos. Isto permite que alunos-trabalhadores almejem matrícula 

nesta instituição. A localização do campus principal em região servida de transportes 

variados, inclusive para bairros periféricos e para a região metropolitana do Rio, permite o 

acesso do público que reside mais distante. Soma-se a isto, a criação da política de cotas em 

2003, revelando novamente o protagonismo uerjiano na absorção de estudantes de frações da 

classe trabalhadora. 

A chegada destes alunos e as lutas empreendidas pela comunidade universitária 

concretizaram a criação de mecanismos que permitiram sua permanência. Oficinas de apoio 

acadêmico, abertas a todos os estudantes, inclusive os não cotistas, já no primeiro ano da 

vigência das cotas, bolsa para os cotistas, o acesso ao material didático e, mais recentemente, 

a criação do Restaurante Universitário, além da possibilidade em acumular a bolsa das cotas 

às acadêmicas. Nesta primeira década e meia de vivência das cotas, a universidade se mostra 

mais democrática, mais diversa, mais popular, embora seus mecanismos de acesso e 

permanência, em especial a experiência da atenção ao estudante, ainda se mostre incompleta, 

precisando ser aperfeiçoados.  

Responsável pela gestão das cotas na UERJ, a Coordenadoria de Articulação e 

Iniciação Acadêmicas, CAIAC, nos informa no Levantamento de 2018 o detalhamento 

situacional dos alunos das reservas de vagas-cotas entre os anos de 2003 a 2017, no qual 

80.986 são alunos ingressantes e 24.286 são cotistas. Desse número de alunos cotistas, 6.672, 

correspondem aos evadidos. O número de alunos não-reservistas  que evadiram é de  21.156. 

Neste sentido, a evasão de cotistas representa cerca de 30% em relação aos alunos evadidos 

que se encontram na reserva de vagas. Esses números evidenciam o êxito no acesso e 

permanência desses alunos na universidade pública. Dito isto, vamos tratar da importância do 

PET/FSS/UERJ durante a graduação desses bolsistas, sob a perspectiva elucidada ao longo 

do texto. Isso porque entendemos que tal visão vai de encontro com os princípios do 

Programa, que garante também em suas normativas uma bolsa-auxílio para permanência 

desse estudante, salvo que só os grupos PET MEC têm esse suporte.  

A defesa de uma Universidade pública e democrática se materializa na luta pela 

ampliação das condições de acesso e permanência dos estudantes. Para que isso ocorra é 

necessário reduzir os efeitos de uma política de educação brasileira desigual, tardia e 

fragilizada. A sociedade brasileira deve reconhecer o papel fundamental do ensino superior 

para o desenvolvimento social do Brasil. Para isto acontecer é essencial democratizar o 

ingresso à universidade.  

A criação de programas de ações afirmativas, tais como a bolsa permanência e a 

reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas e estudantes negras, indígenas   
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e deficientes são medidas importantes na luta por uma Universidade pública de qualidade. 

Entendemos que o PET se aproxima destas iniciativas que impactam na permanência, uma 

vez que o Programa conta com uma bolsa e com ações formativas que se refletem 

positivamente na integração do estudante petiano na Universidade. Neste sentido, vale 

destacar, por exemplo, que em treze anos de atividades junto à FSS, somente 02 alunos 

deixaram o curso. Além disso, apesar de não fundamentar sua seleção, exclusivamente, em 

coeficiente de rendimento, verificamos que o PET impacta positivamente nas notas dos 

estudantes e na construção de sua autonomia e maturação intelectual.  

Na intenção de destacar o cotidiano do PET, sinalizamos algumas atividades 

realizadas, planejadas anualmente, relativas ao Ensino, Pesquisa e Extensão, que compõem as 

rotinas do PET, em suas 20 horas de trabalho coletivo semanal. No campo do Ensino, 

citamos a orientação acadêmica (atendimento direto tutor-aluno), os grupos de estudos, 

seminários internos, oficina de texto e minicursos temáticos. No campo da pesquisa, 

realizamos oficinas e estudos coletivos (a última foi sobre “Violência de Gênero na UERJ”), 

além da participação em eventos científicos. No campo da Extensão, destacamos o mural 

informativo (organizado mensalmente), a rota cultural, a MostraPET, roda de conversa sobre 

a atuação profissional, recepção de calouros da Faculdade de Serviço Social/UERJ. 

 

Conclusões 

Conforme exposto a construção da Política de Educação no Brasil não esteve 

historicamente proposta como alternativa e resposta às necessidades do povo brasileiro pobre. 

Somente a partir da década de 2000 legislações e decretos de reserva de cotas são outorgadas. 

Desde então, as políticas de reserva de vagas nas universidades públicas estão reformando e 

transformando o ambiente universitário.  

Neste sentido entendemos a experiência do PET Serviço Social UERJ – entre tantas 

das possibilidades que este Programa sustenta – como uma oportunidade de permanência 

universitária. Isso, em virtude das bolsas oferecidas aos integrantes do Programa e mais ainda 

em razão dos vínculos obtidos ao longo da convivência coletiva, como também das trocas 

solidárias e motivadoras construídas nos espaços do PET.  

Portanto, o PET Serviço Social UERJ é mais do que uma experiência formativa, 

cidadã e crítica. É também uma oportunidade do bolsista do Programa se manter na 

universidade, no enfrentamento cotidiano dos desafios inerentes ao ensino superior, 

confiando no Programa enquanto possibilidade de vivência qualitativa e suporte acadêmico.  

A devolução dos dados levantados a partir dessa pesquisa poderá contribuir para 

trazer visibilidade ao PET, demonstrando a importância de sua continuidade para que a 

educação possa ser democratizada dentro da Universidade. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação. 

 

Resumo 
O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado em âmbito nacional em 1979 com o 

intuito de proporcionar uma melhoria aos cursos de graduação de ensino superior por meio da 

realização de atividades que estimulassem o ensino, a pesquisa e extensão preparando 

profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Em 1991, foi implantado o Programa 

de Educação Tutorial em Ciências Sociais (PETCIS) na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) que buscava atender a proposta geral do programa que é promover 

uma formação ampla e de qualidade a seus integrantes. Dessa forma, o presente artigo tem 

como objetivo apresentar de que forma o PET Ciências Sociais contribuiu para a trajetória 

acadêmica de sete egressos que atualmente compõem o corpo docente do curso de Ciências 

Sociais da UERN ao qual o programa está vinculado. Destacando e reconhecendo a 

importância e influência das atividades do PETCIS ao longo de seus 28 anos de constituição. 

 

Palavras-chave: PET. Ciências Sociais. Docentes.  

 

Introdução 

O Programa de Educação Tutorial foi criado em âmbito nacional em 1979, sob o nome 

de Programa de Educação de Treinamento financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), objetivando proporcionar uma melhoria aos cursos de 

graduação de ensino superior por meio da realização de atividades que estimulassem o ensino, 

a pesquisa e extensão preparando profissionais qualificados para o mercado de trabalho. 

Em 1991 foi implantado o Programa de Educação Tutorial em Ciências Sociais 

(PETCIS) na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) buscando atender a 

proposta do programa que é promover uma formação ampla e de qualidade a seus integrantes. 

Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo apresentar de que forma o PET Ciências 

Sociais contribuiu para a trajetória acadêmica de alguns de seus egressos, especificamente os 

que compõem o corpo docente do curso de Ciências Sociais da UERN.  

                                                
1
 Bolsista do grupo PET Ciências Sociais (PETCIS). Discente do curso de Ciências Sociais da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN); 
2
 Bolsistas do grupo PET Ciências Sociais (PETCIS). Alunos do curso de Ciências Sociais da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN); 
3
 Tutora do grupo PET Ciências Sociais. Docente do Departamento de Ciências Sociais e Política (DCSP) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 
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Com intuito de reconhecer a importância do programa e as ações por ele 

desenvolvidas serão demonstradas, ao longo do trabalho, algumas atividades – que tem como 

base a tríade indissociável que se constitui como os pilares da educação superior: o ensino, a 

pesquisa e a extensão – que se cristalizaram como uma das principais características do 

programa, estando presentes desde a sua constituição, e a evolução de outras atividades 

voltadas para a comunidade em geral. Ao longo dos 28 anos de existência, quatro professores 

atuaram como tutores, dentre os quais dois fizeram parte do PET Ciências Sociais enquanto 

alunos da graduação. Assim, desde o ano de 2013, as aprovações nas seleções para a tutoria 

do programa vêm sendo assumidas por seus ex-bolsistas.  

 

Metodologia 

Com o objetivo de demonstrar a influência do PET, foi utilizada como abordagem 

metodológica as análises documentais, entrevistas semiestruturadas e os relatos de experiência 

dos envolvidos na pesquisa. Diante disto, buscou-se, ao longo desta pesquisa, retratar as 

diferenças que ocorreram nas atividades ao longo do tempo, as que se mantiveram, as que 

foram incluídas recentemente e, sobretudo, as contribuições que o programa proporcionou na 

carreira acadêmica dos 44% dos professores efetivos do de Departamento de Ciências Sociais. 

Fez-se, dessa forma, um breve levantamento histórico do programa, realizado por meio dos 

documentos e relatórios arquivados na sala do PETCIS, e das atividades desenvolvidas desde 

a sua implantação, de modo que fosse possível evidenciar as que permaneceram até os dias 

atuais e as que se configuram como novas. 

 

Resultado e Discussão 

Tendo em vista o número considerável de ex-petianos atuando dentro do curso de 

Ciências Sociais, pensou-se em tornar público à importância do PET para aqueles que dele 

participou. Uma vez que, de acordo com o manual de orientações estabelecido pelo MEC, um 

dos objetivos centrais do programa é preparar seus integrantes para dar seguimento à carreira 

acadêmica, seja como docentes e/ou pesquisadores pós-graduados, os resultados que o 

PETCIS vem apresentando ao longo do tempo são positivos, visto que seus ex-bolsistas 

constituem 44% do corpo docente efetivo do Departamento de Ciências Sociais e Política. Os 

sujeitos envolvidos na pesquisa ressaltaram que o PETCIS foi de fundamental importância 

para o amadurecimento intelectual; para o desenvolvimento de pesquisas, sobretudo para os 

quatro licenciados que não dispunham em sua grade curricular o Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC); na complementação e aprofundamento dos conhecimentos construídos na 

graduação; e na aproximação com a prática docente por meio da realização de seminários e 

monitorias voluntárias. 

 

Conclusões 

O Departamento de Ciências Sociais e Política (DCSP) ao qual o programa está 

vinculado tem em seu quadro atual de professores efetivos um total de 16 docentes dos quais 

10 destes, isto é, 62%, foram integrantes de outros grupos PET, e, especificamente, sete destes 

docentes fizeram parte do PET Ciências Sociais da UERN. Dessa forma, os professores que 

participaram do PETCIS e estão hoje atuando no DCSP se constituíram como principais 

agentes desta pesquisa. Compartilhando as principais contribuições do programa e as 

influências que este exerceu em suas vidas, em suas trajetórias acadêmicas e profissionais, 

fizeram uma breve relação entre as atividades realizadas em suas épocas e as desenvolvidas  
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atualmente. Dentre as atividades destacadas estão os Seminários Teóricos que tem como 

objetivo proporcionar aos integrantes do pet e aos alunos dos diversos cursos da universidade 

o aprofundamento de obras clássicas e contemporâneas das Ciências Sociais que são 

trabalhadas de maneira fragmentada ou superficial na graduação, ampliando os 

conhecimentos dos participantes por meio das leituras e discussões coletivas. Além da 

realização de cursos, minicursos, eventos e oficinas ofertados e idealizados por professores e 

bolsistas do programa. 
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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo investigar a influência da participação na Colônia de 
Férias da UFMG/CEU para a formação e prática profissional dos monitores. A coleta de 
dados foi realizada por intermédio de um questionário misto composto por 12 perguntas, 
aplicado via Google Forms, com amostra de 39 participantes. Os resultados destacaram 
que a atuação na Colônia de Férias possibilitou a incorporação de saberes teóricos e 
práticos. O trabalho em equipe, particularidades do trato pedagógico e o aprimoramento 
da capacidade de planejamento-execução foram os pontos mais abordados nos relatos 
analisados. Por fim, os achados ressaltam, majoritariamente, que o envolvimento com a 
CF agregou ao processo de formação e prática profissional dos monitores participantes.  
 
Palavras – chave  
Colônia de Férias; Formação Profissional; Lazer.  
  
Introdução 
Fundado em 2003 por iniciativa do Prof. Dr. Hélder Isayama na Escola de Educação 
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, o PET - Educação Física e Lazer 
vem caracterizando-se como um grupo que se propõe a trabalhar nas áreas de pesquisa, 
ensino e extensão, de forma interdisciplinar, as questões referentes à Educação Física e 
Lazer. Entre as ações desenvolvidas pelo grupo, destacamos aqui a Colônia de Férias (CF) 
realizada, desde 2005, em parceria com o Centro Esportivo Universitário (CEU), que 
oportuniza aos seus participantes vivências diversificadas de lazer. Desta forma, em 
concordância com Gomes (2004), o grupo entende e trabalha o Lazer como uma dimensão 
cultural rica que estabelece relações dialéticas com as diversas atribuições sociais 
cotidianas.  
As CFs promovidas pelo grupo PETEFL são estruturadas em turmas por faixa etária, 
atendendo público a partir dos 6 anos até idosos (Turma 6-7; Turma 8-9; Turma 10-11; 
Turma 12-13; Turma 14-15; Turma Adultos e Sala Interativa16) e seu planejamento inicia 
cerca de três meses antes do evento em si, com a definição de uma temática central que 
norteará o planejamento e execução das atividades a serem desenvolvidas em cada turma.  
De acordo com Silva (2012): 

A Colônia de Férias Temática não responde apenas à perspectiva de ser vista 
como produto a ser consumido nas férias, mas ganha outras dimensões, 
passando a ser entendida como processo, qualificado pelas relações entre os 
significados (conteúdos) e os significantes (formas de expressão dos mesmos), 
da contínua convivência e comunicação entre os sujeitos (p. 25). 

Com o intuito de melhorar a formação dos monitores e como forma de minimizar as 
possíveis dificuldades ao longo do processo de construção da CF, o grupo PETEFL 

                                                
16 A Sala Interativa (SI) constitui-se com um recurso estratégico para os monitores das turmas quando os 
colonos não se dispõem a participar das atividades propostas. O planejamento das atividades que ocorrerão 
na sala interativa é, atualmente, elaborado por integrantes do grupo PET Terapia Ocupacional da UFMG. 
Vale salientar que a SI possui uma programação específica e que está alinhada à temática geral da colônia.  
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organiza um Curso de Formação que, através de encontros teóricos e práticos17, introduz 
aos monitores o tema central da colônia e promove um debate sobre a importância de 
proporcionar atividades que estejam alinhadas a esta temática. Partindo desse 
pressuposto, cada equipe de monitores, referentes às turmas, terá autonomia na escolha 
de um Subtema18, bem como das atividades que serão desenvolvidas ao longo da semana 
de execução19 da CF.  
A formação inicial dos graduandos exerce seu contato com diferentes saberes e 
conhecimentos não só por meio das atividades de pesquisa e ensino, como também de 
extensão universitária, que garantem vivências diversas e aquisição de informações e 
elementos que podem contribuir para a atuação profissional dos sujeitos. A extensão 
universitária é, um importante e rico espaço de formação acadêmica que a cada dia vem 
envolvendo um número maior de graduandos como bolsistas e/ou voluntários (NOZAKI; 
FERREIRA; HUNGER, 2015). 
Entendendo a Colônia de Férias como um projeto de extensão que proporciona uma 
diversidade de vivências aos monitores, o presente trabalho teve como objetivo investigar 
a influência dessa participação na CF para a formação prática e profissional. 
 
Metodologia 
A coleta de dados foi realizada através de um questionário misto, com 12 questões, 
aplicado via Plataforma Google com a utilização do recurso Google Forms. A amostra 
conteve 39 participantes que responderam e assinaram também ao Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.  
As perguntas iniciais pautaram-se na busca por informações básicas sobre os participantes 
da pesquisa, ou seja, nome, curso, período ou ano de conclusão e ocupação atual, desta 
maneira, foi possível traçar o perfil da amostra. Posterior, o voluntário foi questionado 
sobre a participação e atuação na CF, levantando o número de colônias em que participou, 
qual ou quais turmas atuou e qual a motivação para participar da CF. As quatro últimas 
questões pretenderam levantar a relevância da CF para a formação e atuação profissional. 

A análise de dados ocorreu de duas maneiras, as questões fechadas foram estatisticamente 
analisadas, enquanto nas questões abertas, foi realizado uma verificação de conteúdo que, 
conforme coloca Bardin (1979),  

trata-se de um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens” (p. 42). 

                                                
17 Os Cursos de Formação passam, após cada edição da CF, por um processo de avaliação e reformulação. 
Para a última edição foram realizados 06 encontros e o curso teve a duração de 18 horas. Este formato pode 
ser dividido em três momentos: ambientação e apresentação da CF, desenvolvimento teórico-prático acerca 
do tema e, por fim, a orientação e a supervisão do planejamento. 
18 O subtema, assim como o tema, norteiam as atividades que serão realizadas, sempre levando em 
consideração a faixa etária da turma em questão. 
19 A CF proposta pelo grupo acontece de segunda a sexta-feira, no horário de 08hs às 17hs. 
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Por fim, para cada questão aberta, categorias de respostas foram desenvolvidas, sendo 
estas, de acordo com Bardin (1979, p. 117), “rubricas ou classes, as quais reúnem um 
grupo de elementos sob um título genérico, agrupamento esse feito em razão dos 
caracteres comuns destes elementos”. 

 
Resultados e Discussão 
De acordo com Assunção (2004), “as colônias de férias têm constituído um importante 
espaço de atuação do profissional do lazer e contam com um grande número de 
professores de educação física, embora encontremos profissionais de outras áreas”. Os  
achados do presente trabalho corroboram com esta afirmação, uma vez que apenas 
28,20% da amostra não estuda esta área do conhecimento. Dentro deste percentual, 
45,45% corresponde a alunos e ex alunos do curso de Terapia Ocupacional20 e 54,55% 
representa, igualmente, estudantes de Controladoria e Finanças, Turismo, Direito, 
História, Geografia e Teatro. 
Referente a ocupação atual, 23 (58,97%) indivíduos são estudantes e 41,03% do total 
encontra-se inserido no mercado de trabalho, dados que nos permite observar a influência 
da CF na formação profissional destes sujeitos. No que tange às profissões assalariadas, 
observa-se que 37,5% são professores da educação básica, 18,75% são terapeutas 
ocupacionais, 6,25% assume cargo dentro da UFMG e o percentual restante intervém em 
diversos campos de atuação da Educação Física (Crossfit, musculação, dança e projetos 
sociais). 
Ao analisarmos a recorrência da participação dos monitores na CF, constatou-se que 13 
(33,33%) voluntários tiveram apenas uma experiência, 23,07% atuou em duas edições, 
7,69% colaborou em três momentos e 35,91% interveio em mais de quatro ocasiões. Estes 
números indicam que, de maneira geral, houveram fatores positivos nas participações da 
CF uma vez que grande parte dos monitores optaram por participar do projeto novamente. 
Investigando a motivação dos sujeitos em atuar na CF, foi encontrado uma gama de 
respostas. Evidenciamos que 13 voluntários afirmaram buscar vivências em novas 
experiências, 12 vislumbravam complementar a formação profissional e 7 foram 
motivados pelo interesse na área do Lazer e/ou a atuação em Colônias de Férias. Ademais, 
a possibilidade de interação com o outro, de aliar teoria e prática, de atuar com diferentes 
faixas etárias e de maneira interdisciplinar também motivaram os sujeitos da amostra.  
Além disso, dois voluntários afirmaram participar do projeto apenas para a obtenção de 
certificado de participação e do recebimento da bolsa.  
Quando os monitores foram questionados se consideram a participação na CF influente 
para a sua formação profissional, apenas 2,56% não enxerga a atuação enriquecedora. As 
justificativas sobre a percepção desta influência foram diversas, dentre os achados, 9 
pessoas relataram adquirir contribuições significativas para a atuação em grupo e 9 

                                                
20 A partir da 16ª edição o planejamento da Sala Interativa está sendo realizado por um conjunto de 
estudantes do grupo PET Terapia Ocupacional da UFMG. 
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relataram uma boa relação de aprendizado proporcionado no âmbito de planejamento-
elaboração, devido ao seu processo de planejamento de turma e de atividades. Ainda, 
entre os ex-monitores participantes, 9 alegaram que a CF trouxe resultados positivos no 
que tange o trato pedagógico, aspecto desenvolvido na vivência entre monitor e colonos.  
Os seguintes relatos elucidam as estatísticas apresentadas: 

“No meu percurso de graduação, foi a primeira vez que junto dos meus pares 
tive oportunidade de estar a frente de uma turma pensando o desenvolvimento 
da colônia com suas complexidades e possibilidades, acredito que essas 
experiências me fizeram pensar e refletir sobre meu trato pedagógico.” (R.B.F.) 

“Foi a colônia que mais contribui com minha formação. Aprendi que não há 
limites para a imaginação. Que um planejamento é possível independente de 
estruturas físicas e materiais. A criatividade e trabalho coletivo que fazem a 
diferença.” (R.C.M) 

“A entender as dificuldades de se trabalhar em grupo e com pessoas 
completamente diferentes de você e saber lidar com isso. Ajuda também no 
aspecto de desenvolver a criatividade visto que por mais que haja o 
planejamento, imprevistos sempre aconteceram.” (C.E.S.S.) 

As demais narrativas analisadas apontam influências positivas na criatividade, no trato 
com o outro, na aplicação dos conhecimentos teóricos e na contribuição para o processo 
de desinibição. O conjunto destes indicadores permitem reafirmar as proposições 
colocadas por NOZAKI; FERREIRA; HUNGER (2015). 
Para além da aquisição de saberes necessários à prática profissional, o envolvimento com 
a CF e com o PETEFL foi imprescindível no processo da construção da identidade 
profissional, conforme relata B.A.P., 

“Meu grau de formação (Mestre em Estudos do Lazer) e minha atual ocupação 
profissional (Coordenadora de Projetos Sociais esportivos) são fruto do meu 
envolvimento com a colônia de férias e posterior participação no grupo PET. 
Então, considero que todas essas experiências formativas foram fundamentais 
para a construção da profissional que sou hoje. 

Os relatos coletados na questão convergiram, de forma reduzida, para “Me mostrou um 
campo de atuação rico de muita cultura a ser explorada, nos ajuda a tornar profissionais 
mais desinibidos e a enxergar o outro com outros olhares (...)”  
Por fim, o projeto possibilita trocas interdisciplinares e de saberes teórico-práticos que 
reafirmam o principal objetivo da CF, constituir um espaço de formação para os sujeitos 
envolvidos.  
 
Conclusões: 
Os achados deste estudo possibilitam compreender a Colônia de Férias como um espaço 
de formação rico, que agrega aspectos sociais e profissionais aos participantes, 
demonstrando, assim, a importância da atividade para os estudantes monitores em sua 
formação. É notável, ainda, que estes dados evidenciam a influência das atividades de 
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extensão sobre a formação profissional dos estudantes, como agente de aproximação entre 
o conteúdo teórico e a realidade de atuação. 
Pelo processo de formação profissional ser muito complexo, pesquisas longitudinais que 
problematizem a contribuição do envolvimento em atividades de extensão como as 
Colônia de Férias para o futuro exercício profissional, são muito relevantes. 
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EIXO TEMÁTICO: [Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação] 

Resumo 

Introdução: O Programa de Educação Tutorial (PET) contribui para a formação 

curricular e extracurricular do aluno de forma significativa, oportunizando ao 

acadêmico um aprimoramento pessoal, crítico e profissional. Este construto apresenta 

relevância pelo fato de buscar evidências da influência do Programa na formação de 

acadêmicos, com foco no senso-crítico e engajamento no meio científico, o qual está 

descrito no Manual de Orientações Básicas (MOB), sendo possível identificar se estas 

vertentes estão sendo cumpridas por meio dos resultados deste estudo. Objetivos: 

Identificar a influência do PET-Enfermagem na formação crítico-científica dos egressos 

do Grupo. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo de caráter quantitativo. 

Participaram da pesquisa egressos do Programa até o ano de 2019. Para a coleta de 

dados utilizou-se de um formulário eletrônico elaborado na ferramenta Google Forms 

(aplicativo do Google Drive). Resultados e Discussão: Através da análise das respostas 

obtidas dos egressos do PET - Enfermagem evidenciou-se a contribuição do referido 

Programa em relação ao sucesso acadêmico e profissional destes após a graduação. A 

tríade petiana, pautada na valorização do ensino, da pesquisa e da extensão no âmbito 

universitário, é capaz de proporcionar ao petiano um novo modelo de aprendizagem, 

ampliando seus conhecimentos. Conclusão: É notória a importância do PET na 

formação acadêmica, sendo comprovada pelo número de aprovações em residências, 

mestrados, e outras pós-graduações. Destarte, o programa deve sempre estimular a 

comunidade acadêmica, e propagar a indissociabilidade do tripé universitário, para 

melhor preparar seus integrantes.  
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Introdução  

O Programa de Educação Tutorial (PET) contribui para a formação curricular e 

extracurricular do aluno de forma significativa. Por meio do modelo tutorial de ensino, 

busca-se estimular a pro atividade dos integrantes do PET, através de vivências, 

discussões e reflexões, propiciando aprendizagem sólida para seus membros e 

conferindo-lhes capacidade de pensamento crítico e habilidades para solução de 

problemas (BRASIL, 2002). Tais atividades referentes ao PET complementam a grade 

curricular do curso de Enfermagem, facilitando a construção de conhecimentos para 

atuação no mercado de trabalho, e oportunizando aos acadêmicos experiências que 

contribuem com seu aprimoramento pessoal, crítico e profissional. Dentre os objetivos 

propostos pelo PET, um deles é oferecer uma formação acadêmica de excelente nível, 

visando à formação de um profissional crítico e atuante, orientada pela cidadania e pela 

função social da educação superior por meio da participação, com igual ênfase, no 

ensino na pesquisa e na extensão
 
(BRASIL, 2002). A relevância do estudo consiste na 

busca de evidências da influência do Programa na formação de acadêmicos com foco no 

senso-crítico e engajamento no meio científico, conforme descrito no Manual de 

Orientações Básicas (MOB) como um dos objetivos do Programa de Educação Tutorial, 

almejando assim identificar se estas vertentes estão sendo cumprida por meio dos 

resultados, dada a escassez de pesquisas relacionadas ao PET na literatura. 

Objetivo 

Identificar a influência do PET-Enfermagem na formação crítico-científica dos egressos 

do Grupo.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo de caráter quantitativo. A pesquisa descritiva descreve 

as características de determinadas populações ou fenômenos (GIL, 2008). A abordagem 

quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em 

números as opiniões e informações para classificá-las e analisá-las (SILVA; 

MENEZES, 2001). Participaram da pesquisa, por critério de inclusão, ex-alunos do 

PET-Enfermagem da Universidade Federal do Amapá egressos até o ano de 2019 e que 

consentiram participação, assinando o TCLE. Para a coleta de dados utilizou-se de um 

formulário eletrônico elaborado na ferramenta Google Forms (aplicativo do Google 

Drive), sendo este encaminhado aos participantes via e-mail.  Considerando aptidão 

para responder os questionários, estes foram enviados para 30 petianos egressos, sendo 

que 28 aceitaram e responderam ao questionário. O estudo foi realizado no período de 

20 de março a 15 de abril de 2019.  

Resultados e Discussão 

Foi obtido um total de 28 questionários respondidos, sendo 71,4% (20) do sexo 

feminino e 28,6% (8) do sexo masculino. Tal fato pode ser explicado pela 

predominância histórica feminina no curso de Enfermagem. Considerando o estado civil 

dos participantes, 64,3% (18) são solteiros, 25% (7) são casados e 10,7% (3) 

responderam a opção “outros”. Em relação à renda atual, 39,3% (11) dos participantes 
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declararam receber de 2 a 4 salários mínimos, 14,3% (4) declararam receber de 1 a 2 

salários mínimos, 14,3% (4) declararam receber até 1 salário mínimo, 10,7% (3) não 

possuem nenhum tipo de renda. Dentre os entrevistados que recebem de 4 a 5 salários 

mínimos, de 5 a 6 salários mínimos e mais de 6 salários mínimos, foi observada a 

porcentagem de 7,1% (2) participantes para cada uma das três categorias. Em relação ao 

tempo de permanência no PET - Enfermagem, 46,4% (13) dos participantes 

permaneceram 2 anos, 28,6% (8) permaneceram 3 anos, 10,7% (3) permaneceram 4 

anos, 7,1% (2) permaneceram 5 anos, 3,6% (1) permaneceu 1 ano e 3,6 (1) permaneceu 

4 anos e meio. Do tempo de inserção no mercado de trabalho, 78,6% (22) dos 

entrevistados adentraram no mercado de trabalho em um período inferior a 1 ano, 

14,4% (4) dos participantes ainda não está inserido no mercado de trabalho, 3,6% (1) 

demorou 1 ano para inserir-se e 3,6% (1) demorou 2 anos para inserir-se. Em relação à 

situação dos egressos do PET - Enfermagem após a graduação, 39,3% (11) dos 

participantes estão cursando ou concluíram um Programa de Residência, 21,4% (6) 

foram classificados em concursos públicos, 17,9% (5) estão cursando ou concluíram 

Mestrado, 14,3% (4) estão cursando ou concluíram Especialização, e atualmente cursa 

outra graduação e 3,6% (1), foi classificado em concurso público antes de formar-se em 

outra área. Quando questionados acerca da contribuição do PET - Enfermagem para a 

sua conduta crítica e profissional, conforme respostas pré-estabelecidas no questionário, 

baseadas nos objetivos do programa, 42,9% (12) dos participantes afirmaram que o 

Grupo contribuiu com a participação, com igual ênfase, em atividades relacionadas ao 

ensino, à pesquisa e à extensão, 25% (7) relataram que a principal contribuição foi a 

promoção da integração da formação acadêmica com a futura atividade profissional, 

14,3% (4) dos participantes informou que o PET - Enfermagem contribuiu com o 

desenvolvimento de ações coletivas e capacidade de trabalho em grupo, 10,7% (3) 

referiu que após a participação no Programa houve a facilitação do domínio dos 

processos e métodos gerais específicos de investigação, análise e atuação da área de 

conhecimento acadêmico-profissional, 3,6% (1) afirmou que houve envolvimento em 

atividades e tarefas que propiciaram o aprendizado através da prática e 3,6% (1) definiu 

como colaboração dada pelo Programa a discussão de temas éticos, sócio-políticos, 

científicos e culturais relevantes para o país. Através da análise das respostas obtidas 

dos egressos do PET - Enfermagem observou-se notável contribuição do referido 

Programa em relação ao sucesso acadêmico e profissional destes após a graduação, 

sendo evidenciada pelos resultados obtidos através da pesquisa. Foi constatado que os 

participantes desta pesquisa foram aprovados em variados processos seletivos, 

referentes a concursos públicos e pós-graduações e sua rápida inserção no mercado de 

trabalho. A tríade petiana, pautada na valorização do ensino, da pesquisa e da extensão 

no âmbito universitário, é capaz de proporcionar ao petiano um novo modelo de 

aprendizagem, ampliando seus conhecimentos, aproximando-o da comunidade 

acadêmica, contribuindo para a formação profissional em nível de excelência e na 

construção do senso-crítico dos egressos, através do estímulo à realização de pesquisas 
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científicas, participação em atividades de extensão, eventos científicos e cursos de 

aprimoramento, além do incentivo à continuidade dos estudos após a Graduação, 

através do ingresso em programas de Mestrado, Residência e Especializações, conforme 

preconiza o MOB (BRASIL, 2002). Através de estudo de Silva; Cruz; Camargo (2008), 

realizado com alunos de Enfermagem, cujo objetivo foi verificar a importância do PET 

enquanto instrumento pedagógico verificaram-se várias respostas semelhantes com as 

da presente pesquisa, nas quais se evidenciou que através das experiências de ensino, 

pesquisa e extensão, o petiano é estimulado ao pensamento crítico e reflexivo, tendo 

assim maiores oportunidades de uma formação ampliada, voltada para a vida 

profissional, pessoal e acadêmica. Gonçalves; Hidalgo; Rosin (2017) corroboram tal 

premissa, destacando o papel da educação tutorial na formação técnica, profissional e 

cidadã do indivíduo, com base em sua interação com a comunidade e a sociedade 

rompendo com os preceitos genéricos da universidade operacional.  

Conclusão 

Através da presente pesquisa foi possível verificar a influência exercida pelo PET 

Enfermagem na edificação da formação crítica e científica dos egressos, tendo em vista 

que as respostas obtidas pelo formulário revelaram que a maioria dos petianos egressos 

obteve êxito após a graduação, seja através de aprovação em concursos públicos ou 

dando continuidade aos seus estudos, através de participação em mestrados, residências 

e outras pós-graduações. É notória a importância do PET na formação acadêmica, pois 

tal programa busca integrar o acadêmico às três vertentes que sustentam a universidade 

(Ensino, Pesquisa e Extensão), contribuindo para que se torne um profissional 

diferenciado, apto a se inserir e se destacar no mercado de trabalho. Destarte, o 

programa deve sempre estimular a comunidade acadêmica, e propagar a 

indissociabilidade da tríade ensino-pesquisa-extensão, para melhor preparar seus 

integrantes, de forma que saiam qualificados e com uma visão diferenciada ao participar 

do PET. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de transformação 

 
 

Resumo 

Uma das ações do Programa de Educação Tutorial do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) refere-se ao desenvolvimento de iniciações 

científicas de cada Petiano, de acordo com seus interesses, que conta com a colaboração 

de um docente da Instituição, ampliando, dessa forma, o papel da pesquisa na formação 

do graduando. Dentre as atividades desenvolvidas nessa direção, elencamos as Pesquisas 

de Iniciação Científica e a atividade intitulada Ciclo de Palestras: para se pensar 

educação, que pretendem impulsionar as habilidades dos Petianos, imprescindíveis à 

pesquisa, e divulgar à graduação o resultado final das investigações realizadas. Destarte, 

neste trabalho apresentaremos os princípios teórico-práticos que embasam ambas as ações 

integradas do grupo de forma a contribuir para o desenvolvimento de novas metodologias 

na educação tutorial. Concluímos que as pesquisas individuais realizadas auxiliam de 

forma significativa na (trans)formação acadêmica, profissional e pessoal dos integrantes 

do Grupo e, concomitantemente, ao serem divulgadas à comunidade acadêmica, permitem 

também a ampliação de conhecimentos aos graduandos do curso de Pedagogia da UEM. 
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Iniciação Científica; Ciclo de palestras; Formação inicial. 
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Introdução 

 
O Programa de Educação Tutorial teve sua origem no ano de 1979, a partir da 

iniciativa do professor doutor Claudio de Moura e Castro, sendo intitulado na época como 

Programa Especial de Treinamento. Sua gênese, conforme Gonçalves, Hidalgo e Rosin 

(2017), vincula-se à necessidade percebida na década de 1970 de suprir  as lacunas 

existentes na formação em âmbito da educação superior. “[...] Seu propósito primeiro era 

de contrapor, às diretrizes desfavoráveis norteadoras do nosso ensino superior, a 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão” (GONÇALVES; HIDALGO; 

ROSIN, 2017, p. 1435, grifos nossos)”. 

Nesse sentido, o PET-Pedagogia da UEM foi criado no ano de 1996, sob a tutoria 

do professor Adriano Ruiz, na época envolvido com atividades referentes à iniciação 

científica na Universidade. Assim, uma das motivações da fundação do Grupo consistiu 

na pesquisa, identificada pelo tutor, como um dos meios de mudar  a postura  do aluno na 

graduação e, futuramente, em sua atuação profissional (PET-PEDAGOGIA 20 anos, 

2016). 

A partir do propósito explicitado, os Petianos vinculados ao grupo passaram a 

desenvolver pesquisas de iniciação científica e, a partir destas, fora desenvolvido o hábito 

dos integrantes se reunirem para discutir os resultados destas investigações. Em 1998, tais 

debates se configuraram na atividade Ciclo de Palestras: para se pensar educação, de 

modo a propiciar o contato dos acadêmicos do Curso com os resultados provenientes das 

pesquisas. 

O Programa, em âmbito federal, passou por alterações desencadeadas pela Lei nº. 

11.180 de 23 de setembro de 2005, que institui o PET nos moldes que conhecemos 

atualmente. A partir da regulamentação prevista no art. 2º, da Portaria nº 3.385 do mesmo 

ano, percebe-se que sua filosofia original permanece, assim sendo, definida como “um 

programa de educação tutorial desenvolvido em grupos organizados a partir de cursos de 

graduação das instituições de ensino do País, orientados pelo princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 2005, art. 2º). 
Desse modo, as atividades desenvolvidas pelo PET-Pedagogia, destacadas 

anteriormente, permanecem ativas até os dias atuais, visto que estão em consonância com 
a filosofia inicial do Programa de Educação Tutorial e com os objetivos dispostos nos 

incisos do art. 2º da lei no 3.385 que o regulamenta: 

 
[...] (I) desenvolver atividades acadêmicas de alto padrão de qualidade; 

(II) contribuir para a qualidade de formação do aluno de 

graduação; (III) estimular a formação científica, tecnológicas, 

acadêmica e técnica dos profissionais e dos docentes; (IV) formular 

estratégias de desenvolvimento e de modernização do ensino superior e 

(V) estimular o espírito crítico e a formação profissional pautada na 
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cidadania e na função social da educação superior (BRASIL, 2005, 
grifos nossos). 

 

Respaldado nessa defesa, o Grupo tem desenvolvido diversas atividades no 

sentido de “Promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de 

graduação envolvidos direta ou indiretamente com o programa [...]” (BRASIL, 2006, p. 

7), abrangendo ações de pesquisa, ensino e extensão. Dentre essas, destacamos as 

Pesquisas Individuais e o Ciclo de Palestras: para se pensar educação. A primeira 

atividade, baseada nas experiências vividas ao longo de 23 anos de caminhada do Grupo, 

possui o intuito de criar características investigativas nos Petianos. Já a segunda atividade 

se constitui em uma forma de divulgar as produções científicas dos integrantes do PET-

Pedagogia, atuais e Egressos, auxiliando, desse modo, na formação/transformação dos 

acadêmicos em geral. 

 

Metodologia 

 
Durante os 23 anos de constituição do PET-PedagogiaUEM, o Grupo incentiva 

cada Petiano a desenvolver um Projeto de Iniciação Científica (PIC) afeto à área 

educacional, de acordo com seus interesses. Até os dias atuais, os recém integrantes, já 

nas primeiras reuniões, são orientados a procurarem professores da Universidade que 

desenvolvam pesquisas nos temas em que os novos Petianos tenham interesse, para 

iniciarem, sob orientação dos mesmos, pesquisas em educação. 

Esta atividade está prevista no Guia do Calouro3 e no Planejamento Anual do 

grupo, sendo intitulada Pesquisa Individual, cujos objetivos são: o aprofundamento 

teórico em temas relacionados à educação; o desenvolvimento de habilidades referentes 

à pesquisa e ao pensamento crítico e reflexivo; a qualificação para os programas de pós- 

graduação e um aprimoramento na futura atuação profissional do Petiano, a transformá- 

la em uma ação mais consciente e comprometida (PET-PEDAGOGIA, 2018). 

Os resultados finais ou parciais dessas pesquisas, assim como as desenvolvidas 

pelos egressos, são divulgados no evento Ciclo de Palestras: para se pensar educação. 

Atividade esta presente no Guia do Calouro e no Planejamento Anual do PET- Pedagogia, 

que objetiva compartilhar esses resultados com a graduação, de modo a propiciar um 

enriquecimento na formação dos acadêmicos. 

Essas duas atividades supracitadas, articuladas entre si, contemplam o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Contempla o ensino, pois permite aos participantes o conhecimento 

de temas que muitas vezes não são aprofundados ou mesmo abordados na matriz 

curricular da graduação. A pesquisa, por incentivar o desenvolvimento da atividade 

científica e possibilitar sua divulgação tanto pelos Petianos, como pelos Egressos do 

grupo. A extensão justifica-se pela participação da graduação em geral, 

 

3Documento elaborado no ano 2013, com o intuito de tecer informações, aos novos integrantes do Grupo, 

a respeito do PET-Pedagogia UEM. 
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assim como da comunidade externa nos debates sobre questões educacionais que 

ampliam seus horizontes acadêmicos e aprimoram o exercício profissional. 

 
Resultados e Discussão 

 
Ao longo da trajetória do Grupo com a efetivação destas atividades, verificamos 

que o desenvolvimento de pesquisas científicas proporciona um crescimento intelectual 

aos Petianos, pois estes, no percurso de tais atividades, desenvolvem reflexões e se 

enveredam em um estudo inicial de determinada temática, angariando subsídios para 

discutir o tema escolhido. Essas ações possibilitam o desenvolvimento das habilidades 

de um pesquisador, auxiliando, dessa maneira, para uma melhor formação do pedagogo. 

Os Egressos convidados a ministrarem discussões acerca da continuidade  de seus 

estudos, ou sobre suas experiências no cotidiano das práticas de ensino, demonstram um 

desenvolvimento na postura profissional relacionada ao pensamento 

científico/investigativo e à criatividade, relevantes à atuação do pedagogo em seus 

diversos campos profissionais. Cabe salientar que já passaram pelo Grupo mais de uma 

centena de acadêmicos ao longo destes anos, dentre os quais muitos continuaram no 

percurso acadêmico na pós-graduação lato e strictu sensu, e também atuando como 

profissionais da educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, à distância e na 

educação especial. Diante disso, o relato de tais Egressos pode, efetivamente, contribuir 

para a formação dos integrantes do Grupo e da comunidade externa, sobretudo, aos 

profissionais do ensino. 

Em consonância ao abordado comprova-se que o desenvolvimento de tais 

atividades se constitui em um modo de possibilitar aos Petianos a resolução de problemas 

e o pensamento crítico, conforme apontado no Manual de Orientações Básicas de 2006. 

 
Conclusões: 

 
Os objetivos da atividade Pesquisas Individuais estão relacionados ao que a 

Portaria 976 dispõe sobre os intuitos do Programa: " [...] V - estimular o espírito crítico, 

bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação 

superior" (BRASIL, 2010, art. 2º). Diante disso, podemos identificar que a pesquisa e sua 

apresentação no evento Ciclo de Palestras: para se pensar educação configura-se como 

meio de se alcançar tal objetivo, além de possibilitar o desenvolvimento de habilidades 

individuais inerentes à carreira do pesquisador e do profissional da educação. 

A realização de um Projeto de Iniciação Científica permite, aos integrantes do 

Grupo, o aprofundamento nas diversas áreas do conhecimento que lhe são afetas, o que 

acarretará em uma maior compreensão, por parte do Petiano, dos saberes 
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imprescindíveis a seu campo profissional. O envolvimento com a pesquisa oportuniza a 

ampliação de horizontes, uma postura cidadã consciente, o desenvolvimento humano, um 

maior conhecimento cultural, entre outros. Dessa forma, o incentivo dado aos integrantes 

do PET-Pedagogia para elaboração de pesquisas é de grande relevância para a formação 

dos mesmos e está em conformidade com os objetivos do Programa. 
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 

 

Resumo 

Este trabalho apresenta uma análise crítica realizada para a concretização do projeto de 

extensão do Programa de Educação Tutorial de Serviço Social da Universidade de Brasília, 

que teve como objetivo construir o perfil socioeconômico, cultural, racial e de gênero dos 

adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa. O objetivo deste trabalho é 

expor uma crítica à desresponsabilização da figura paterna no contexto familiar, apresentando 

um dado factível das repercussões dessa expressão da questão social na realidade do 

adolescente em conflito com a lei, sendo uma discussão necessária devido à omissão desse 

debate na sociedade. Se tratando de metodologia, foi realizado um levantamento de campo na 

Unidade de Atendimento em Meio Aberto do Plano Piloto, localizado em Brasília – Distrito 

Federal, por meio da análise dos prontuários dos adolescentes atendidos. Dos resultados, 

observa-se que a maior parte dos adolescentes não possuem a presença da figura paterna em 

casa, o que reforça os papéis de gênero impostos na sociedade do qual a mulher é 

culpabilizada e o abandono por parte do pai é naturalizado e tolerado. Por fim, destaca-se a 

negligência do Estado por não prover políticas sociais efetivas reproduzindo as expressões da 

questão social na sociedade. 

 

Palavras – chave: adolescente em cumprimento de medida socioeducativa; unidade de 

atendimento em meio aberto; abandono paterno; culpabilização da mulher. 

 

Introdução 

Conforme Espíndula e Santos (2004), a Constituição Federal de 1988 trouxe grandes 

conquistas, como a criação de condições fundamentais para a construção do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), em que seu público-alvo é considerado sujeito de direitos 

em fase de desenvolvimento requerendo a proteção do Estado. 

                                                
1
 PETiana discente (bolsista) do grupo PET/SER – UnB e discente do curso de Serviço Social da Universidade 

de Brasília. 
2
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Universidade de Brasília. 
3
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4
 PETiana discente (bolsista) do grupo PET/SER – UnB e discente do curso de Serviço Social da Universidade 

de Brasília. 
5
 PETiana tutora do grupo PET/SER - UnB e docente do Departamento de Serviço Social da Universidade de 

Brasília. 
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O adolescente é compreendido pelo ECA como pessoa entre doze e dezoito anos de 

idade, e nos casos expressos em lei, as pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade, sendo 

essa fase compreendida como jovem. No presente trabalho, recorreremos à regra e à exceção, 

uma vez que, este foi feito a partir de uma pesquisa realizada na Unidade de Atendimento em 

Meio Aberto (UAMA) localizada em Brasília, que recebe jovens entre 12 e 21 anos de idade 

em cumprimento de medida socioeducativa, sendo a Liberdade Assistida (LA) e a Prestação 

de Serviços à Comunidade (PSC).  

        Segundo Predebon e Giongo (2015), é fundamental compreender as expressões da 

questão social que permeiam a realidade de adolescentes em conflito com a lei, uma vez que 

há na sociedade uma imagem estigmatizada destes adolescentes que é reforçada pela mídia e 

reproduzida na fala da população. 

Essa caracterização estigmatizante demonstra a necessidade de pesquisar e entender o 

conjunto de fatores sociais, políticos, econômicos e familiares que cercam a realidade do 

adolescente. Em razão disso, é primordial aclarar alguns pontos fundamentais, relacionados a 

aspectos sociais envolvidos na dinâmica familiar. 

É sabido que, na sociedade moderna, pouco se fala sobre a responsabilidade paterna na 

manutenção da dinâmica familiar, por existir um enfoque na responsabilização da mulher, que 

na cultura do patriarcado acaba por ser sobrecarregada nas responsabilidades familiares 

(MEDEIROS, 2016). 

A partir disso, o objetivo do presente trabalho é expor uma crítica à 

desresponsabilização paterna no contexto familiar, presente na cultura do patriarcado, e 

apresentar um dado das repercussões dessa expressão da questão social na realidade do 

adolescente em conflito com a lei, dado esse coletado pelo grupo do Programa de Educação 

Tutorial de Serviço Social da Universidade de Brasília (PET/SER-UnB), no eixo „„extensão‟‟, 

na UAMA do Plano Piloto em Brasília. 

 

Metodologia 

Foi utilizado nesta pesquisa o Método Misto. A abordagem mista acontece quando 

dados quantitativos e qualitativos são coletados e analisados para estudar um fenômeno numa 

única pesquisa, devido à viabilidade de fornecer melhores possibilidades analíticas 

(CRESWELL E PLANO CLARK, 2011). 

 Utilizou-se o trabalho em campo para o levantamento de dados, no qual Minayo 

(2010) ressalta a possibilidade de aproximação do pesquisador à realidade pela qual formulou 

uma pergunta, além de estabelecer uma interação com os sujeitos que conformam a realidade, 

fazendo o uso desta técnica. 

Tendo isso, a Justiça da Infância e da Juventude do Distrito Federal possibilita aos 

estudantes coletar dados e visitar unidades socioeducativas ou entidades de acolhimento, 

assim como realizar entrevistas em suas varas, desde que haja prévia solicitação autorizada 

pelo juiz competente. 

Dessa forma, por meio de uma autorização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

dos Territórios, foi permitido que o grupo do PET/SER-UnB, realizasse uma pesquisa na 

UAMA, localizada em Brasília – DF, a fim de traçar o perfil socioeconômico, cultural, racial 

e de gênero dos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade. 
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Para a coleta dos dados, a partir de reuniões semanais, o grupo PET/SER elaborou, 

coletivamente, um instrumental por meio de um formulário eletrônico, onde nele continha 

informações a respeito dos dados pessoais, estrutura familiar, situação escolar e questões 

sobre o ato infracional cometido pelos adolescentes em conflito com a lei. 

Em seguida, o grupo com dezesseis integrantes se dividiu em cinco equipes, tendo 

cinco dias para o levantamento dos dados em campo mediante análise dos prontuários. Assim, 

foram analisadas cinquenta e cinco fichas, cada equipe ficou responsável por onze 

prontuários, sendo esta a quantidade de adolescentes em cumprimento de medida (LA e PSC) 

atendidos na UAMA do Plano Piloto. Devido à utilização do formulário eletrônico, a 

tabulação foi realizada automaticamente, cabendo ao grupo se reunir posteriormente para a 

observação e discussão dos dados coletados. Além disso, foi utilizada na análise do dado 

exposto a pesquisa bibliográfica com a intenção de fundamentar teoricamente a pesquisa. 

 

Resultados e Discussão 

O PET/SER-UnB é orientado pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. Desse modo, torna-se imprescindível evidenciar as atividades e 

resultados de pesquisas realizadas coletivamente, a fim de multiplicar saberes. 

Vale ressaltar que, os autores do presente trabalho não tiveram a pretensão de afirmar 

dados generalizados para todas as UAMA‟s, alegando possuir o mesmo perfil de adolescentes 

em cumprimento de medida. Apresenta-se apenas a realidade de uma unidade em particular. 

            Após a tabulação dos dados, das 55 fichas analisadas, constatou-se que 66% (36) 

desses jovens não possuem a presença paterna na dinâmica familiar, sendo que somente 27% 

(15) deles a possuem. Por outro lado, em 7% (4) das fichas não se obteve essa informação. 

Além da falta de amparo paterno, também foi constatado que a maioria desses 

adolescentes possui diversas vulnerabilidades sociais
6
, famílias extensas (onde a mãe é 

principal provedora), uso de substâncias psicoativas e atraso escolar. Tais vulnerabilidades 

revelam as expressões da questão social na realidade desses adolescentes, proveniente da 

desigualdade social presente em nossa sociedade.  Porém, nos prenderemos nesse  resumo 

expandido à discussão acerca do dado referente ao abandono paterno, uma vez que, percebe-

se uma omissão a esse debate em nossa sociedade. 

Nessa direção, Medeiros (2016) discorre que a percepção de família expandiu seus 

limites, não se reduzindo ao pai, a mãe e seus filhos, a família se constitui por gerações 

determinando o núcleo familiar daqueles indivíduos, mas também pode ser de tipo “nuclear”, 

“monoparental”, entre outros. 

No entanto, quanto à responsabilização dos filhos, a mulher ainda é a principal figura 

em que se concentra esse dever, levando a não responsabilização paterna. Em sua maioria, 

essa desresponsabilização paterna ocorre desde a fase de gestação da mulher, quando o 

companheiro a “abandona”; prolonga-se à ocasião de registro da criança, momento no qual 

apenas a mãe assume legalmente a responsabilidade; e acentua-se com a ausência de proteção 

e cuidado por parte do pai (FÁVERO; VITALE; BAPTISTA, 2008). 

                                                
6
 Considera-se vulnerabilidade social como a condição de sujeitos que estão a margem da sociedade, isto é, 

pessoas ou até mesmo famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente por fatores 

socioeconômicos e sociais. 
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Medeiros (2016) reflete acerca da figura materna quando, ao vermos uma criança que 

não se “encaixa” na sociedade, pensamos: “onde está a mãe dessa criança?” “Como pode 

deixar isso acontecer?” “Por acaso a sua mãe não te deu educação?”. Nesse contexto, ainda de 

acordo com a autora, devemos nos perguntar, „„e o pai desta criança?‟‟ „„A responsabilidade 

por ela não deveria ser de ambos os pais?‟‟. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, devem ser 

desempenhados de forma igualitária por ambos (homem e mulher) os direitos e deveres, no 

que se refere à sociedade conjugal, por conseguinte, as responsabilidades familiares perante as 

crianças e aos adolescentes. 

Todavia, Medeiros (2016) ressalta que diante da quantidade de indivíduos sem o 

convívio com o pai, identifica-se o abandono paterno como um fato oculto na sociedade. De 

acordo com o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (2006)
7
, o abandono 

torna-se o modo mais grave de negligência, podendo acarretar impasses morais, sociais, 

mentais e espirituais às crianças e aos adolescentes. 

Conforme Camila Brandalise (2018) é comum que os homens se isentem da obrigação 

de serem pais. É um fenômeno social aceito e pouco discutido, na opinião pública, recaindo 

negativamente sobre a mulher que opta por interromper a gravidez ao invés de incidir ao 

homem que não assume suas obrigações como pai. Não se evidencia que a sociedade apoia tal 

conduta, mas há uma naturalização dessa situação, de modo que não causa tanto espanto, 

tornando uma realidade aceita de que a mulher crie seu filho sem a presença paterna. Dessa 

maneira, a sociedade possui o costume de enxergar apenas o abandono materno sem levar em 

consideração problemas estruturais e sociais que estão ao redor de todo este processo. 

É evidente uma culpabilização individual à mulher pelas questões estruturais, a partir 

do momento em que o papel social determinado a ela é de cuidadora da família a fim de 

manter a reprodução da forma de trabalho e dos costumes morais, todavia aquelas mulheres 

que necessitam entrar para o mercado de trabalho são consideradas negligentes com seus 

filhos e maridos pela classe dominante (PRADO, 2016). 

Conforme Medeiros (2016), ambas as formas de abandono seja paterno ou materno, 

são violências familiares cometidas contra as crianças e adolescentes. Todavia, vale ressaltar 

que esse tipo de violência se inicia como consequência de uma ainda maior, a do Estado. A 

negligência estatal ocorre da ausência de políticas sociais efetivas que não proporcionam 

condições materiais para essas mães, que mesmo solo, poderiam propiciar devida assistência 

psicológica, afetiva e material para seus filhos, caso houvesse tal proteção. 

Ao conservar-se ausente nas questões pertinentes ao contexto familiar, o Estado 

reforça toda carga histórica de discriminação, violência, pobreza e culpabilização de mulheres 

e das famílias de classe social baixa, reproduzindo as expressões da questão social na falta de 

meios para garantir a efetivação da legislação vigente no país.  

 

Conclusões 

Dado o exposto neste resumo expandido, é importante ressaltar que o adolescente em 

conflito com a lei perpassa diversas expressões da questão social. Não é possível compreendê-

                                                
7
 ‘‘Este Plano fortalece o paradigma da proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários 

preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente‟‟ (PNCFC, 2006) 
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lo apenas pelo ato infracional cometido, mas é necessário analisar as vulnerabilidades sociais 

com que convive. 

A renúncia paterna, expressão da questão social presente no contexto da maior parte 

dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, reforça a culpabilização da 

figura materna enquanto responsável legal, devido à cultura patriarcal existente na sociedade. 

Observou-se que, legalmente, tanto o homem como a mulher possuem 

responsabilidades perante as crianças e aos adolescentes de forma igualitária. Contudo, o 

abandono paterno acaba por ser um fato latente na sociedade, sendo uma forma de 

negligência. 

A sociedade culpabiliza as mulheres, a partir do momento em que o papel social 

estabelecido à ela é de cuidadora da família, todavia, por questões estruturais, precisam entrar 

no mercado de trabalho, sendo consideradas negligentes com seus filhos e maridos. Por outro 

lado, a mesma sociedade tolera e naturaliza os homens que escolhem não serem pais. 

Por fim, nota-se a violência estatal devido à carência de políticas sociais efetivas, onde 

o Estado ratifica todo o fardo histórico de pobreza, culpabilização das mulheres e das famílias 

menos abastadas, reproduzindo as expressões da questão social na sociedade. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação

Resumo
Para entender o mundo e suas transformações, como as tecnologias, contexto histórico, e os
fenômenos  naturais,  a  disciplina  Química  torna-se  impreterivelmente  importante.  Nessa
perspectiva, o Programa de Educação Tutorial – PET Química do Instituto Federal da Paraíba
(IFPB),  Campus  João  Pessoa,  dentro  das  suas  atividades  de  ensino,  oferece  o  Ciclo  de
Palestras,  com temas  diversificados  presentes  no  cotidiano  dos  discentes,  relacionando-os
com a Química.  As metodologias nesse trabalho utilizaram-se da qualitativa e a de cunho
participante.  Ademais,  foram  apresentadas  duas  palestras  de  diferentes  temáticas,  pelos
PETianos do curso de Licenciatura em Química do IFPB, Campus João Pessoa. Portanto, esta
atividade de ensino proporcionou um ganho na formação acadêmica dos participantes devido
a não se limitar a matriz curricular do curso, despertando um senso crítico e uma compreensão
de saberes científicos de forma clara e concisa.

Palavras – chave 
Ensino de Química, Interdisciplinaridade, Ciclo de palestras.

11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 PETianos/discentes (bolsistas) do grupo PET Química e discentes do curso de 
Licenciatura em Química do Instituto Federal da Paraíba – IFPB, Campus João Pessoa.

12 PETiano/ tutor/ do grupo PET Química e docente da Unidade Acadêmica IV do curso de 
Licenciatura em Química do Instituto Federal da Paraíba – IFPB, Campus João Pessoa.
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Introdução
De acordo com os Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  o conhecimento  científico  e

tecnológico é parte constituinte da cultura construída pela humanidade, consequentemente, é

elementar para que o indivíduo possa ser formado criticamente e ativo no meio social que está

inserido (BRASIL, 2000, p.15).  Levando em consideração o tradicionalismo metodológico

adotado por grande parte dos docentes, que ainda insistem em um ensino obsoleto, acrítico e

descontextualizado,  ainda  muito  recorrente  no  contexto  acadêmico,  faz-se  necessário

rearranjar a maneira como os conteúdos são expostos. 

Tal  modelo  de  ensino  é  encontrado,  muitas  vezes,  de  maneira  fragmentada,  nas

disciplinas da área das Ciências Exatas. No entanto, para uma construção do conhecimento,

nestas devem ser utilizadas metodologias diferenciadas, que incluam a utilização de novos

recursos didáticos durante o processo de ensino e aprendizagem, no intuito de se afastar do

comodismo tradicional.  Sob essa perspectiva,  em conformidade com a Lei de Diretrizes e

Bases  –  LDB  9.394/96,  a  interdisciplinaridade  é  qualificada  como  um  recurso  do  eixo

organizador  da  doutrina  curricular  que  melhora  a  aprendizagem  (BRASIL,  1998).  Nesse

sentido,  é  imprescindível  a  interação  de  disciplinas  diversas  que  agregam  experiências

cotidianas, ao conteúdo teórico transmitido no ambiente escolar.

A interação mútua entre Química  e Biologia possibilita  ao discente uma formação

geral das ciências naturais. Temas relevantes envolvendo a saúde humana, questões sociais e

ambientais, são de extrema importância para o aumento da capacidade cognitiva por meio da

interdisciplinaridade.  Dessa  forma,  temas  como  a  Química  da  beleza  e  a  Química  dos

agrotóxicos, que relacionam tanto conteúdos químicos quanto, os impactos no meio ambiente

e na saúde humana, devem ser trabalhados em sala de aula. 

A  demanda  pela  beleza  vem  provocando  grandes  avanços  tecnológicos,  pois  as

pessoas  estão  sempre  em  busca  da  melhor  aparência,  de  sentir-se  bem  consigo  mesmo,

modificando aquilo que não os agradam. Esses são alguns motivos que denotam a importância

de  se  estudar  a  temática  sobre  cosméticos.  Tais  produtos  atualmente  são  os  grandes

responsáveis pela economia, visto que essa procura por misturas, substâncias, formulações,

que tragam resultados positivos para os indivíduos, é procurada por todos, independente do

sexo. 

Visando a demanda de toda uma sociedade por um assunto em comum, pensou-se

nessa proposta para uma das palestras, relacionando a Química com estes produtos que estão
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presentes no cotidiano. Para tanto, diante desta temática, um vasto conteúdo químico pode ser

trabalhado como: funções orgânicas, reações químicas, além da interdisciplinaridade entre as

disciplinas de Biologia e Química, abordando o corpo humano e as consequências que tais

produtos  podem  trazer  à  saúde.  Sendo  assim,  essa  atividade  tenta  incentivar  os  alunos

envolvidos na palestra, transformando algo que muitas das vezes é tido como difícil, em uma

forma de fácil compreensão.

Outro  assunto  abordado,  de  suma importância,  foram os  agrotóxicos.  Tal  tema  se

mostra  primordial,  pois  o  desenvolvimento  de  tais  substâncias  é  tão  antigo,  quanto  a

preocupação com o seu uso e efeitos negativos no meio ambiente e na saúde humana. Desde

então, o aumento da produção alimentícia aumentou de tal maneira que trouxe à agricultura a

imprescindível  presença  dessas  substâncias  com propriedades  químico-físicas  nocivas. Os

agrotóxicos, defensivos agrícolas ou remédios de plantas são denominações empregadas para

caracterizar substâncias de natureza química, física ou biológica que são utilizadas no controle

de doenças que prejudiquem a cultura agrícola (PERES E MOREIRA, 2003). 

Portanto, o presente trabalho foi objetivado com a finalidade de viabilizar um Ciclo de

Palestras para discentes do curso de Licenciatura em Química, do Instituto Federal da Paraíba

–  IFPB,  Campus  João  Pessoa,  com  temas  diversificados  presentes  no  cotidiano  dos

participantes,  relacionando-os,  principalmente  com a  Química.  O  desenvolvimento  de  tal

atividade foi realizado pelos integrantes do Programa de Educação Tutorial – PET Química,

da referida Instituição.

Metodologia
O  estudo  embasou-se  nas  metodologias  qualitativa  e  participante.  Esta  última

caracteriza-se  pelo  envolvimento  do  pesquisador  pelos  sujeitos  investigados,  através  da

combinação  da  análise  documental  e  a  participação  e  observação  direta  dos  envolvidos

(LUDKE  e  ANDRÉ,  1986).  Já  a  pesquisa  qualitativa,  visa  compreender  o  campo  de

investigação escolhido,  a fim de explicar  os seus fenômenos sociais  de diversas maneiras

(ANGROSINO, 2009).

A atividade denominada “Ciclo de Palestras” discorre de uma estratégia diferenciada

de disseminação do conhecimento, nela busca-se a abordagem de conteúdos e curiosidades da

área de Química, que muitas vezes não são vistos durante a graduação. A mesma é realizada

pelos  integrantes  do  PET  Química  anualmente  e  é  destinada  aos  alunos  do  curso  de

Licenciatura em Química.
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Para o planejamento da atividade, antecipadamente, houve a escolha das temáticas por

2 (dois) integrantes do grupo, no qual se disponibilizaram a participar como palestrantes. Com

isso, os temas escolhidos foram: “A Química da beleza: histórico e aplicações” e “Impactos

do uso de agrotóxicos no meio ambiente e na saúde humana”. 

Sendo assim, o “Ciclo de palestras” foi realizado numa manhã, com duas palestras de

50 minutos cada. Os ouvintes e participantes da atividade, foram os discentes do curso de

Licenciatura em Química, do IFPB, Campus João Pessoa, pertencentes a períodos aleatórios,

totalizando  9  (nove)  pessoas,  sendo  4  (quatro)  do  sexo  masculino  e  5  (cinco)  do  sexo

feminino.  A princípio,  foi  entregue um Questionário  de Sondagem (QS) com indagações

pertinentes às temáticas abordadas, com 3 (três) questões, duas eram abertas e uma fechada.

Após isso, foram realizadas as palestras de forma contextualizada e interdisciplinar. 

Resultados e Discussão
No primeiro momento, foi entregue um Questionário de Sondagem referente às duas

palestras, totalizando 3 (três) perguntas, sendo 1 (uma) sobre a palestra de cosméticos e 2

(duas)  relacionando a temática  agrotóxicos.  Tal  questionário  foi  empregado no intuito  de

averiguar o nível de conhecimento dos discentes sobre os conteúdos explorados. 

De  acordo  com  os  resultados  obtidos,  foi  possível  relatar,  de  maneira  sucinta,  a

articulação dos discentes. Para o tratamento e identificação dos dados no QS, descreveu-se a

palavra  Participante,  acompanhada  com  letras  chaves,  a  exemplo  de  A,  B,  C  ou  D,

respectivamente.

A primeira pergunta investigava o que  os estudantes compreendiam sobre a química

da beleza, e qual a importância de debater sobre o tema em questão. Com as respostas obtidas,

observou-se  que  55% dos  participantes  tinham pouco  conhecimento  sobre  o  que  iria  ser

abordado, e outros 45% não tinham ideia sobre a temática.  Tal situação pode ser observada

nas respostas do Participante A e do Participante B, respectivamente: “Acho que é a parte

da química que estuda o uso de substâncias com objetivo estético. É imprescindível saber a

consequência  do  seu  uso,  além  de  saber  sobre  a  sua  composição  e  fabricação”; “Não

compreendo nada sobre o assunto, mas creio que seja importante de ser abordado”.

Após o recolhimento  de todos os  dados do QS,  iniciou-se o segundo momento,  a

ministração  da  primeira  palestra,  trazendo  questionamentos  sobre  o  tema  cosméticos,  de

forma a obter a interação dos alunos. Prosseguindo, explanou-se o conceito de cosmético, sua

classificação, o contexto histórico, retratando exemplos das primeiras evidências de povos que

o utilizavam, e como eram confeccionados, relacionando-o com os elementos e substâncias
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químicas  que estavam presentes nos mais diversos produtos. Ademais,  foi  exposto alguns

componentes químicos que estão presentes na maioria dos produtos utilizados no cotidiano

dos seres humanos, trazendo sua função e o que os mesmos podem trazer para nossa saúde. E

de forma a exemplificar o que foi explanado na palestra, elucidou-se certos produtos que são

utilizados  pelos  alunos  que  estavam  presentes  (sabão,  sabonete,  perfume,  creme  dental,

batom)  e  explicado  sua  composição,  cadeias,  grupos  funcionais  e  a  função  de  cada

componente.

Além  disso,  a  foram  discutidas as  matérias-primas  que  estão  presentes  nas

composições dos cosméticos  que podem trazer consequências  para a saúde dos humanos e,

assim,  foram  apresentados  os  benefícios  que  acabam  ocasionando  no  corpo  e,

consequentemente, os malefícios que os mesmos podem trazer, riscos para a saúde, doenças,

reações alérgicas e toxidades.

No  terceiro  momento,  foi  ministrada a  segunda  palestra  referente  a  temática

agrotóxicos, priorizando uma relação mútua entre aluno-aluno e aluno-ministrante. 

Antes da descrição da segunda palestra, serão ilustrados, a priori, as respostas das 2

(duas) questões de análise qualitativas abordadas no QS no início da atividade, alusivas ao

tema agrotóxicos. A primeira indagação foi referente a relação dos discentes com a temática

durante a sua formação acadêmica.  De acordo com as respostas, foi possível analisar que,

dentre os participantes,  mais de 50% nunca haviam estudado sobre o tema “Agrotóxicos”

durante  o  conteúdo  programático.  Dentre  os  demais  que  discutiram  brevemente  sobre  a

temática, o Participante A descreveu: “No interior as escolas abordam muito esse tema por

ser importante meio de renda na agricultura da região. Os agrotóxicos matam as pragas,

mas aniquilam a rota natural no desenvolvimento de plantas e seres humanos”.

A relação do conhecimento prévio sobre agrotóxicos em conformidade com a Química

foi  correlacionada  na  segunda questão.  O  Participante  B relatou  que  os  agrotóxicos  são

utilizados: “Para combater as pragas de plantações, grande parte dos agricultores utilizam

substâncias químicas, que dependendo de sua composição, as mesmas podem fazer mal ao

ser humano”. O uso contínuo da referenciada substância age diretamente em órgãos vitais do

corpo humano, tornando a sua forma de ação extremamente nociva à vida humana (EPA,

1985).

Dessa forma, a exposição do segundo tema foi realizada, levando em conta momentos

ricos de interação entre os discentes e o ministrante,  com debates e discussões. De modo

sequenciado, abordou-se pontos elementares envolvendo o contexto histórico dos compostos

químicos e sua aplicação. Concomitantemente, foi destacada a utilização dos agrotóxicos no

159



meio agrícola e os impactos sofridos pela ação destes no meio ambiente e na saúde humana.

Contudo, surgiram questionamentos e comentários que promoveram a interação e agregaram

conhecimento geral e específico de natureza social, ambiental e, particularmente, químico.

Conclusões:
A correlação entre a Química e a Biologia torna-se intrinsecamente necessária para a

formação geral dos discentes em Ciências. Dessa forma, os agrotóxicos e os cosméticos estão

interligados por meio dos impactos causados à saúde humana e ao meio ambiente. Logo, é de

suma importância inteirar o alunado de informações como estas que se relacionam com o

cotidiano e retratam de temas que estão, além de conteúdos inseridos na matriz curricular do

curso de Licenciatura em Química.

Destarte,  o  uso  de  uma  metodologia  diferenciada,  como  o  Ciclo  de  Palestras

abordando conteúdos químicos, exposto no trabalho em tela, contextualizado com o cotidiano

dos  discentes,  pode ser  inserido  a  partir  de  temáticas  como essas.  Ademais,  as  palestras

permitiram significativamente aos discentes, a troca de saberes e uma contribuição na sua

formação acadêmica na área de atuação, especificamente, na Química. 
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Educação como meio de transformação 

 

Resumo 

Com intuito de apresentar a relevância da utilização de Projetos de Aprendizagem para a 

promoção do Letramento Estatístico, este trabalho tem por objetivo mostrar uma das 

atividades desenvolvidas no Programa de Extensão Letramento Multimídia Estatístico - 

LeME. Este é um dos Programas de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG, que atende jovens de 14 a 17 anos em vulnerabilidade social, econômica e ambiental. 

O Programa é realizado na cidade de Rio Grande, no litoral sul gaúcho, no Centro de 

Convívio dos Meninos do Mar - CCMar. Nessa perspectiva, temos como objetivo apresentar 

uma proposta pedagógica, os Projetos de Aprendizagem (PA), para a promoção do 

desenvolvimento de habilidades estatísticas. Apresentando o desenvolvimento do LeME e 

analisando um corpus composto por diários de aula de dois professores, também autores deste  

textos. 

 

Palavras – chave  

Letramento Estatístico; Metodologia de ensino; Educação Estatística;  

Introdução 

O Letramento Estatístico é uma capacidade importante para a inclusão dos cidadãos 

em nossa sociedade. Essa demanda é consequência da frequência e diversidade de 

informações que permeiam nosso cotidiano. Partindo disso, o trabalho objetiva mostrar uma 

metodologia educativa para o desenvolvimento desse letramento. Estas exigem competências 

para, além da leitura e interpretação também, a tomada de decisões.  Gal (2002) pressupõe o 

Letramento Estatístico em dois critérios: 
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a) capacidade da pessoa para interpretar e avaliar criticamente informação 

estatística, os argumentos relacionados aos dados ou aos fenômenos 

estocásticos, que podem ser encontrados em diversos contextos e, quando 

relevante; b) capacidade da pessoa para discutir ou comunicar suas reações para 

essas informações estatísticas, como sua compreensão acerca do significado da 

informação, suas opiniões sobre as implicações desta informação ou suas 

considerações acerca da aceitação das conclusões dadas (p. 2-3, tradução livre). 

 

Além dos critérios citados, outro fator importante para que um sujeito seja considerado 

letrado estatisticamente, é apresentar cinco requisitos (GAL, 2002): compreender a 

necessidade dos dados estatísticos e como ocorre o processo de construção do mesmo; estar 

familiarizado com conceitos básicos da estatística descritiva; proximidade com representações 

gráficas e tabulares; compreender noções básicas de probabilidade; e entender como o 

processo inferencial é obtido. 

Para o desenvolvimento destes requisitos, é importante ressaltar a importância de 

promover a aprendizagem da estatística de forma interdisciplinar, conceitos que permeiam 

situações problemas reais e contextualizadas com a vivência do indivíduo. Situações que 

fogem da realidade podem até estabelecer uma linha de pensamento, mas não promovem a 

criticidade de um cidadão, apontado por como um dos principais objetivos da estocástica 

(LOPES, 2008). 

Com base nos requisitos apresentados por Gal (2002) e na análise de Lopes (2008), 

reitera a motivação da construção de conhecimentos estatísticos por meio de Projetos de 

Aprendizagem Estatísticos (PA) no Programa de Letramento Multimídia Estatístico 

(PORCIÚNCULA E SAMÁ, 2015; PORCIÚNCULA, 2003). Os Projetos sugerem que o 

tema a ser trabalhado seja uma iniciativa do aluno, levando o mesmo a questionamentos e 

situações no qual os instigam as respostas. Ademais, é proposto que os mesmos coletem 

dados, analisem e divulguem, possibilitando assim a construção do conhecimento estatístico.  

Com a intenção de formar cidadãos críticos, a metodologia do Projeto de 

Aprendizagem tem como proposta principal desenvolver habilidades estatísticas, de 

pesquisador e proporcionar noções de trabalhos em grupo aos estudantes. Para a compreensão 

do assunto, apresentamos o contexto vivenciado, a metodologia de análise, o desenvolvimento 

do PA, resultados e conclusões feitas a partir da temática. 

Metodologia 

O Programa de Extensão Letramento Multimídia Estatístico - LeME conta com o 

apoio do Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes Estatísticos - PET SabEst, da 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG, constituído por estudantes dos cursos: 

Educação Física, Matemática Licenciatura, Matemática Aplicada, Física Licenciatura, Letras 

– Português/Francês, Letras – Português, Direito, Biologia e História, os quais atuam como 

professores no LeME.    

As atividades, para promoção do Letramento Estatístico, são desenvolvidas no Centro 

de Convívio Meninos do Mar – CCMar, localizado no município de Rio Grande. Neste 

Centro, jovens frequentam cursos profissionalizantes, tais como: manicure, auxiliar 

administrativo, auxiliar de recursos humanos, construção naval, informática, costuraria, 

educação náutica, movelaria, culinária e panificação. O Programa LeME é desenvolvido há 

sete anos ao CCMAR. A cada semestre são oferecidas cinco oficinas, para aproximadamente 

cento e cinquenta estudantes. Entre dinâmicas de grupo, apresentações, jogos lúdicos, é 

desenvolvida a principal atividade: o Projeto de Aprendizagem. Pelo PA, os jovens têm a 
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oportunidade de tornarem-se pesquisadores e vivenciar todas as etapas de uma pesquisa 

Estatística.  A escolha da metodologia de Projetos de Aprendizagem é devido a intenção dos 

estudantes serem os principais sujeitos da ação, ativos, e os professores os mediadores.  

Para este trabalho, utilizamos a metodologia qualitativa de Bardin (1977) tendo como 

base a análise das observações e dos diários de aula. Estes descritos por dois professores do 

LeME, autores desse texto, os quais utilizaram a prática pedagógica apresentada 

anteriormente. Ademais, mostramos o desenvolvimento desta prática e as análises realizadas.  

 

Desenvolvimento do Projeto de Aprendizagem 

 

Todo andamento do processo se organizou em quatro momentos. Nesses momentos 

foram realizadas atividades de: Definição do tema; duvidas, incertezas e questionamentos 

referentes a temática escolhida; elaboração de questionário; coleta e análise de dados; e 

divulgação/discussão dos resultados. Estes estão descritos detalhadamente abaixo: 

 Momento I: Primeiro enfatiza-se o que é um PA e ocorre a seleção das temáticas, onde 

os estudantes escolhem o tema sobre os quais que irão desenvolver suas atividades 

estatísticas. A escolha do tema, feita pelos alunos, se dá visto que aprendizagem tende 

a ser mais efetiva quando parte de um assunto que é de seus interesses, de que seja 

relevante ou de acordo com suas preferências ou gostos pessoais (FAGUNTES, SATO 

E LAURINO-MAÇADA, 1999). 

 Momento II: Durante a realização dos Projetos de Aprendizagem Estatísticos, a 

intenção é que os estudantes desenvolvem habilidades de Letramento Estatístico 

(GAL, 2002). Pra tal, é orientado que elaborem um instrumento de coleta de dados, ou 

seja, um questionário, a partir do tema escolhido, questionamentos, dúvidas e 

incertezas. 

 Momento III: Os alunos saem a campo para a realização da coleta de dados. Então ao 

finalizar a mesma, é proposto aos estudantes que analisem os dados obtidos na 

pesquisa. Os alunos passam a realizar as análises quantitativas e qualitativas com base 

nos dados coletados na pesquisa. Construindo gráficos e tabelas e calculando medidas 

de posição e variabilidade. 

 Momento IV: Para apresentar os resultados das análises de dados dos Projetos de 

Aprendizagem, os estudantes confeccionam cartazes. Nesses cartazes apresentam 

gráficos, tabelas e informações que consideram importantes expor. Após a finalização 

da confecção, os alunos são convidados a explanar sua pesquisa aos demais 

integrantes da turma, gerando debates e curiosidades durante o processo, bem como 

possibilidades para que sejam corrigidos eventuais erros nas análises estatísticas.  

 

 

Resultados e Discussão 

Vivemos em uma sociedade emergente de informações veiculadas nas mais diversas 

mídias, tendo em vista a pluralidade de meios de comunicação digitais. O compartilhamento 

das mesmas, sem a inferência necessária, pode acarretar a manipulação da informação. 

Partindo disso, o letramento estatístico se evidencia cada vez mais, uma vez que, na formação 

social a ação pedagógica é gerada através da violência simbólica, que é estruturada e é 

estruturante (BOURDIEU e PASSERON, 1992). 
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O Projeto de Aprendizagem é um dos diversos meios de promoção ao Letramento 

Estatístico. A execução do mesmo se dá de forma lúdica e desafia o estudante a se questionar. 

As dúvidas e incertezas vêm à tona, e a busca por respostas, caracterizam e marcam o 

aprendiz. Quando o mesmo se perturba, necessita pensar para expressar suas dúvidas, o que 

lhe permitem criar questionamentos que tenham significância para si, começando o 

aprendizado e definição de direções a sua atividade (FAGUNDES, LAURINO-MAÇÃDA E 

SATO, 1999). 

Nas etapas do PA dadas por: definição do tema; duvidas, incertezas e 

questionamentos; elaboração de questionário; coleta e análise de dados; e divulgação e 

discussão dos resultados, é possível promover quatro dos cinco requisitos apresentados por 

Gal (2002). Vivenciar ativamente a construção de sua própria pesquisa possibilita ao aprendiz 

compreender o processo de construção do conhecimento. Analisar os dados, tanto 

quantitativos, como qualitativos, mostra a necessidade da familiarização com conceitos 

básicos da estatística descritiva. Para a divulgação dos mesmos, confeccionar e expor em 

gráficos, tabelas seus resultados, os alunos entendem como o processo inferencial é obtido. 

No desenvolvimento das oficinas nas turmas analisadas, verificou-se que é possível 

realizar projetos de aprendizagem em turmas de diferentes proporções e diversidades, uma 

vez que, a diversidade de gênero, raça e etnias, além de turmas com distintas quantidades de 

alunos, constavam-se presentes no contexto vivenciado. Resultando em uma variedade de 

temas pesquisados, tais como Futebol, Culinária, Política, Mídia, entre outros. Estes, 

mediados partindo do conhecimento prévio dos alunos e de seus questionamentos, dispostos 

por seus saberes populares (FREIRA, 1997). Estas atitudes vão a contraponto da violência 

simbólica reproduzida por uma cultura dominante, as quais reproduzem as relações de poder, 

uma vez que não impõe conteúdos a ser estudados, mas sim torna a vontade e o conhecimento 

já adquirido do aluno como um fator importante para a construção de seu próprio 

conhecimento (BOURDIEU e PASSERON, 1992). 

As percepções dos educadores, afirmam que os estudantes não só evidenciaram maior 

interesse pela aprendizagem da Estatística, como também demonstraram disposição para 

entender o desenvolvimento de uma pesquisa, onde evidenciamos o trecho de um diário dos 

professores: “Os alunos se sentiram mais animados em pesquisar aquilo que gostavam, 

sentiram vontade de procurar as respostas, com isso prestavam atenção e executavam a 

construção do material com atenção” (Diário um). Com isso, suas indagações que as quais os 

inquietavam e fomentavam a busca por respostas, acarretaram em posturas ativas dentro de 

todo processo, resultando em conclusões significativas para suas pesquisas. 

 A partir das análises estatísticas realizadas pelos discentes, as quais foram 

apresentadas para a turma por meio de gráficos e tabelas, evidenciamos os diferentes olhares 

adquiridos nos diálogos e debates em sala de aula. Evidenciado por um dos diários: 

“Finalizado os gráficos, e chegando a conclusão de toda a pesquisa que 

tinham realizado, ocorreu a apresentação dos mesmos. A satisfação em ver a 

opinião de outros colegas, foi interessante, e como o tema de um grupo era 

sobre Drogas, até surgiu uma questão de que usar algum tipo não é legal.” 

(Diário dois). 

Estes foram essenciais, para acreditarmos que as capacidades de criar, de comunicar e 

de dialogar fomentassem aspectos essenciais para a construção de um cidadão crítico. Assim 

observamos que os objetivos propostos pela metodologia foram alcançados. 
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Conclusões 

Concluímos que a partir da execução do Projeto de Aprendizagem, que sua utilização 

como método na construção do Letramento Estatístico significativa, uma vez que vivemos em 

uma sociedade globalizada em que as informações circulam nas mais diversas mídias, 

exigindo dos indivíduos a capacidade de pensarem criticamente acerca das estatísticas 

envolvidas e tomarem uma postura ativa de cidadãos letrados.  Neste sentido, a proposta 

apresentada vai ao encontro de uma prática contextualizada e interdisciplinar, uma vez que a 

aprendizagem dos conceitos parte de temáticas que compreendem o cotidiano dos alunos e 

abrange diversas áreas de saberes. Construindo então cidadãos críticos, possíveis de inferir e 

dialogar referente às notícias circulares da sociedade.   
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de transformação 

  

 

 

Resumo 

A acolhida ao calouro, realizada pelo grupo PET-Fisioterapia da Universidade Federal de 

Alfenas (Unifal-MG) busca apresentar aos calouros a rotina acadêmica, além das estruturas 

físicas do ambiente universitário, assim como estabelecer contatos dos mesmos com os 

docentes e demais discentes do curso, pois assim o aluno adquire maior conhecimento sobre as 

possibilidades oferecidas pela Universidade. O objetivo é receber os calouros, apresentar a 

Universidade e introduzir as atividades desenvolvidas pelo curso de Fisioterapia, além de 

apresentar as áreas de atuação da profissão. É realizada uma roda de conversa em que, 

primeiramente, são apresentados os coordenadores e demais discentes do curso e em seguida é 

promovido um momento de trocas de experiências, no qual os calouros apresentam suas 

expectativas acerca do curso e sanam suas dúvidas com os demais discentes, promovendo 

assim, um acolhimento biopsicossocial. Tal evento, além de promover o acolhimento aos novos 

alunos, visa desenvolver habilidades de oratória e organização dos integrantes do grupo PET, 

por meio de análise dos dados obtidos por questionários promovidos pela Pró-reitora de 

Extensão de 2015 a 2019. Portanto, foi possível observar uma melhora na divulgação, 

programação e na organização do evento. 

 

Palavras – chave  

Saúde. 

PET. 

Vínculo acadêmico. 

Atenção biopsicossocial. 
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Introdução 

As experiências durante o início da vida acadêmica são de grande importância para a 

permanência no ensino superior e para o bom desempenho dos discentes. Ser universitário é, 

para muitos, a primeira vivência longe da família, amigos e da cidade de origem. Isso implica 

adaptar-se a uma nova rotina, em uma cidade desconhecida, com pessoas diferentes e assumir 

responsabilidades com as quais antes não precisava se preocupar. Tendo que frequentar salas 

de aula e espaços diferentes do seu antigo ambiente escolar, além da necessidade de criar novos 

vínculos com docentes, colegas, e aprender onde buscar as informações necessárias ao dia-a-

dia acadêmico. Ser universitário é aprender a aprender de outra maneira (BELLODI, 2004; 

REASON et al., 2006). Estudantes que se integram acadêmica e socialmente desde o início de 

seus cursos têm possivelmente mais chances de crescerem intelectual e pessoalmente do que 

aqueles que enfrentam mais dificuldades na transição à Universidade (TEIXEIRA, et al., 2008).  

O Curso de Fisioterapia da Unifal-MG recebe novos alunos anualmente, e por saber da 

demanda de informações que o início da vida acadêmica impõe, o grupo PET-Fisioterapia 

realiza o evento “Acolhida aos Calouros” que conta com a participação dos coordenadores, 

docentes, discentes, Centro Acadêmico e Atlética do curso.  

Os objetivos de tal evento é explicar e sanar dúvidas sobre o funcionamento do curso, 

infraestrutura do campus, estrutura organizacional da instituição e apresentar as diferentes áreas 

de atuação da Fisioterapia, assim como, atividades extracurriculares ofertada dentro da 

Universidade. Também, promover um espaço de trocas de experiências e interação entre 

acadêmicos de diferentes períodos de graduação e um primeiro contato com docentes do curso 

de Fisioterapia. 

 

Metodologia 

A Unifal-MG conta com dois campus na cidade de Alfenas-MG, o campus Sede, 

localizado no centro do município, e a Unidade Educacional Santa Clara, localizada no Bairro 

Santa Clara, onde se encontra alocado às instalações do curso de Fisioterapia. Os primeiros 

períodos do curso são realizados no campus Sede, criando assim, certa dificuldade de 

convivência entre calouros e demais discentes e um desconhecimento acerca das instalações do 

curso.  

Cientes de tal necessidade, o grupo PET-Fisioterapia realiza anualmente o evento 

‘Acolhida aos Calouros’, que consiste, em levar os calouros ao campus Santa Clara e apresentar 

as instalações do mesmo. Toda a organização do evento é de responsabilidade  
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dos alunos petianos, com supervisão do tutor, que durante reuniões do grupo dividem funções 

entre os seus membros, como: divulgação, agendamento do transporte para os calouros, 

patrocínio para o lanche fornecido, apresentação do campus e das subáreas presentes na clínica 

e, ao final, pela aplicação do questionário de qualidade do evento fornecido pela Pró-reitora de 

Extensão da Universidade. Ajustar-se à Universidade implica, assim, integrar-se socialmente 

com as pessoas deste novo contexto, participando de atividades sociais e desenvolvendo 

relações interpessoais satisfatórias (DINIZ & ALMEIDA, 2006; PASCARELLA & 

TERENZINI; 2005).  

Dessa forma, durante o evento, os petianos apresentam as áreas de atuação da 

Fisioterapia e promovem um momento de trocas de experiências e expectativas com todos os 

discentes ali presentes. Após, é realizado a apresentação da Clínica e demais instalações do 

curso. De acordo com Sílvia Góis (2015), “o ambiente deve ser prazeroso com clima de 

veracidade e confiabilidade mútuas entre alunos e colaboradores da escola” para que dessa 

forma, o aluno se sinta à vontade para expressar seus sentimentos e pensamentos, e vivenciar 

novas experiências.  

Com isso, o grupo PET é responsável por instigar os discentes ingressantes sobre as 

expectativas perante o curso, fornecer orientações básicas sobre a vida acadêmica, informações 

sobre os auxílios fornecidos pela Universidade. 

  

Resultados e Discussão 

O grupo PET apresenta uma ação conjunta a universidade, sendo alguns dos objetivos 

a responsabilidade coletiva e um compromisso social. Sua presença dentro do curso permite 

uma troca de conhecimento entre os membros acadêmicos e a comunidade.  

A acolhida faz com que os alunos recém-chegados se sintam integrados ao contexto 

universitário e permite uma troca de expectativas e vivências entre os discentes de todos os 

períodos.  

A partir dos dados obtidos por meio de questionários aplicados após o evento, foi 

possível observar um resultado satisfatório. Foram analisados dados das acolhidas de 2015 a 

2019 e feito uma média aritmética dos valores de cada item, na qual as avaliações foram 

realizadas de forma qualitativa, o ouvinte preencheu entre péssimo, fraco, médio, excelente e 

não se aplica, onde esses dados foram transformados para forma quantitativa de 0 a 5, a partir 

da qual se tirou então  a média aritmética. Apresentaram-se os seguintes resultados: divulgação 

do evento de 4,64 (2015) para 4,71 (2019), programação do evento de 4,71 (2015) para 4,9  
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(2019), organização do evento de 4,87 (2015) para 4,97 (2019). Portanto, nota-se que em todos 

os itens houve melhora na avaliação tanto para os petianos, ouvintes, como também com relação 

a qualidade do evento. 

  

Conclusões: 

Dentro dos parâmetros avaliados pode-se concluir que os objetivos foram alcançados e 

houve grande satisfação por parte dos calouros e demais discentes do curso. Foram apresentados 

com êxito os coordenadores, corpo docente, dinâmica curricular, áreas de atuação da 

fisioterapia e toda a infraestrutura oferecida pelo curso, além de promover um espaço de 

interação e convivência entre discentes e docentes. Para os Petianos o evento foi de grande 

aprendizado onde permitiu melhora da didática, capacidade de elaboração e formação de 

opiniões e novos conhecimentos. 
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EDUCAÇÃO COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

Resumo 

O trabalho aqui apresentado evidencia algumas ações desenvolvidas no projeto PET/ 

Conexões de Saberes - Protagonismo Juvenil em Periferias Urbanas. Trazemos no decorrer 

desta apresentação algumas reflexões teóricas realizadas a partir de nossas experiências no 

acompanhamento pedagógico personalizado. Sendo assim, contemplamos algumas 

ponderações acerca da importância da aprendizagem, e da mediação pedagógica com 

adolescentes residentes em casas de acolhimento, bem como os seus objetivos e o impacto na 

vida dos adolescentes envolvidos. Para desenvolvimento deste estudo fizemos uso de uma 

metodologia bibliográfica e descritiva. A partir disso, salientamos alguns desafios 

encontrados, bem como resultados já obtidos, tencionamos, ainda, retratar a situação de 

vulnerabilidade social na qual os adolescentes instituídos advém, que acaba por interferir 

negativamente no desempenho e na perspectiva no que diz respeito processo de ensino-

aprendizagem desses sujeitos, que por muitas vezes têm o seu direito à educação negado. 

Diante disso, acreditamos que o espaço escolar e, também, as casas de acolhimento, requer de 

forma exorbitante a atuação de profissionais capacitados que podem atuar na mediação 

pedagógica de forma pertinente que contribua para auxiliar o aluno de forma positiva, 

fornecendo uma educação estimuladora, desafiadora e sobretudo,  baseada na concepção da 

prática da liberdade, a fim de despertar a compreensão de que a educação pode e deve ser uma 

aliada para que, por meio do campo educacional, possam transformar a realidade atual que 

eles vivem, bem como os objetivos pessoais e coletivos  da comunidade na qual está inserida, 

alcançando, dessa maneira, a ascensão social e a emancipação. 

 

Palavras-chave: Casas de Acolhimento. Adolescente. Acompanhamento Pedagógico 

Personalizado. Emancipação. 
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Introdução 

Assentindo a necessidade da presença de mediação pedagógica nas casas de 

acolhimento para suprir as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos adolescentes 

instituídos, é de suma importância a realização de atividades pedagógicas - além daquelas 

fornecidas no âmbito escolar - que possibilitem a construção da autonomia, da criticidade e 

que possam despertar o anseio e construir uma nova perspectiva sobre a educação. Em vista 

disso, o projeto fornece por meio de ações, o acompanhamento pedagógico personalizado que 

busca atenuar as objeções aqui apresentadas e passa a considerar os adolescentes como 

sujeitos capazes de construir o conhecimento e não mais como objeto passivo no processo de 

aprendizagem. 

Para promover maior clareza acerca dos fatos que serão evidenciados, foi feito um 

levantamento de dados através de pesquisas bibliográficas, utilizaremos autores como: Costa 

(2013) que discorre sobre mediação pedagógica; Charlot (2000) aborda a situação de fracasso 

escolar como uma chave para interpretar o que está ocorrendo com o aprendente no 

diversificado contexto social  na qual está inserido; Leal (2017) traz em sua obra, questões 

pertinentes através da lente de jovens egressos de Casas de Acolhimento; Freire (2016) traz a 

concepção de ser humano como ser inacabado,e analisa a prática pedagógica do professor 

diante do inacabamento do aluno. Este trabalho tem por objetivo relatar nossas experiências 

no que se refere às atividades e ações desenvolvidas no projeto PET/ Conexões de Saberes – 

Protagonismo Juvenil em Periferias Urbanas, o qual atua diretamente com adolescentes 

enquadrados na situação de vulnerabilidade social, residentes em casas de acolhimento do 

município de João Pessoa. 

 

Metodologia 

Por se referir a relato de experiência das ações desenvolvidas no acompanhamento 

personalizado com adolescentes residentes em casas de acolhimento, o presente trabalho 

baseia sua metodologia com uma abordagem bibliográfica e descritiva. Identifica-se como 

bibliográfica por “[...] partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos.” (GIL, 2008, p.50). Considerando que nossa base de reflexão partiu de 

leituras de autores que discutem sobre vulnerabilidade social, mediação pedagógica, emoções, 

motivação e aprendizagem. Destacamos também com a abordagem descritiva, por ter como 

“[...] objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis.” (GIL, 2008, p.28). Por esta 

abordagem é que descrevemos ações realizadas como mediadores educacionais junto a 

adolescentes residentes em casas de acolhimento. 

 

 

Resultados e Discussão 

O acompanhamento pedagógico personalizado é realizado semanalmente nos espaços 

das casas de acolhimento, com duração de duas horas. Atualmente atuamos em cinco  
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instituições no município de João Pessoa, sendo essas: Casa Feminina, Lar Manaíra, 

Missão Restauração, Morada do Betinho e Shalon. Antes de iniciarmos nossas atividades 

passamos por um período de formação e planejamento junto a nossa tutora. Nesses momentos 

iniciais, planejamos as ações, construímos alguns materiais que servirão de embasamento e 

estudamos alguns teóricos que norteiam nossas práticas. 

Ao sermos direcionadas às casas de acolhimento, temos o primeiro contato com os 

adolescentes que ficamos responsáveis de mediar, sendo assim, buscamos por meio da 

diagnose construída em nosso planejamento, reconhecer as principais dificuldades de 

aprendizagem apresentadas pelos adolescentes para que durante nossos encontros possamos 

intervir significativamente por meio de atividades lúdicas e personalizadas. 

Além da diagnose, também entramos em contato com a escola, para que os professores 

possam explicitar alguns pontos que servirão como direcionamento em nossas ações. 

É importante salientar, ainda, que além de inquirir os fatores que dizem respeito 

estritamente ao campo educativo, em nossa mediação pedagógica buscamos compreender, da 

mesma forma, as emoções desses sujeitos, a esse respeito, Costa (2013, p. 31) enfatiza que 

“Mediar também significa negociar. Negociar sentidos, necessidades, afetos e saberes”.  

É seguindo esta premissa que acreditamos veementemente que um bom educador é 

aquele que observa e conversa com seus alunos, buscando compreender a forma como eles 

agem e lidam com as coisas ao seu redor, que criam vínculos de confiança e  respeito, e 

estabelecem relações que vão além dos saberes escolares, uma relação que se firma através de 

uma prática pedagógica diferenciada que é construída com a percepção do educador sobre o 

aluno como um “ser inacabado” como bem ressalta Freire (2016). 

Para compreendermos o real sentido das ações desenvolvidas, é fundamental 

apresentarmos algumas características dos adolescentes residentes em casas de acolhimento. 

De modo geral, os adolescentes institucionalizados são advindos da situação da 

vulnerabilidade social, que conceitua-se da seguinte maneira:  

[...] Vulnerabilidade social é uma denominação usada para caracterizar 

famílias expostas a fatores de risco, sejam de natureza pessoal, social ou 

ambiental, que coadjuvam ou incrementam a probabilidade de seus membros 
viverem a padecer de perturbações psicológicas (PRATI, COUTO, 

KOLLER, 2009, p. 404 apud RAPOPORT; SILVA, 2017, p. 3). 

 

Esta condição de vulnerabilidade, fruto da desigualdade social e econômica, se 

manifesta, também, na desigualdade de oportunidades educacionais, o que acaba por 

caracterizar a maioria dos sujeitos enquadrados na situação de vulnerabilidade social como 

aqueles que têm uma baixa escolaridade, uma vez que esses indivíduos, por feitos maiores e 

imediatos - como a carência de renda - , têm a escola como segunda opção.  

Explicitar a relevância da escola para a vida desses sujeitos e ajudá-los a serem 

desejantes dessa aprendizagem formal, para que sejam protagonista da própria história, é o 

grande desafio que os mediadores encontram, por se tratar de sujeitos que tiveram seus  
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direitos indivisíveis negados, e viverem afastados, da instituição que deveria dar-lhes 

segurança, e proteção, à família. 

O desenvolvimento escolar desses adolescentes é bastante “deficiente”, uma vez que 

vários fatores norteadores podem contribuir para isso. A esse respeito, Silva (2017) acentua 

alguns, como: a pouca estimulação que os indivíduos recebem dos que os cercam, tanto no 

espaço escolar, quanto nos demais espaços, as mediações negativas que o meio ao qual estão 

inseridas lhes submete, ou seja, são situações vivenciadas que produzem no indivíduo 

emoções negativas, gerando situações de fracasso escolar e baixa autoestima.  

Contudo, de acordo com Charlot (2016,p. 16): “O fracasso escolar não existe; o que 

existe são alunos fracassados, situações de fracassos, histórias escolares, que terminam mal. 

Esses alunos, essas situações, essas histórias é que devem ser analisados [...]”. As ações, na 

mediação, são desenvolvidas justamente para intervir de maneira que esses adolescentes 

venham a se perceberem capazes de reescrever suas trajetórias escolares, encontrando em si 

mesmo, motivos para serem desejantes do aprender, passando a enxergar-se como capaz e 

suficiente. 

Outro fator que contribui para o baixo desenvolvimento no processo de ensino 

aprendizagem é o dilema da indisciplina, uma vez que esses adolescentes tendem a reproduzir 

o mau comportamento que vivenciaram em casa ou na comunidade, tais como: violência, mau 

comportamento, entre outros. No que concerne o que foi predito, Silva (2017) frisa:  

A probabilidade de crianças que vivem em ambientes conturbados 

apresentarem alterações no comportamento e baixo rendimento escolar é 
maior do que para crianças que se desenvolvem em um ambiente estável 

(SILVA, 2017, p.4).  

 

Sendo assim, todos os atores envolvidos direta ou indiretamente com alunos que 

apresentam os comportamentos citados acima, devem ter a percepção que existem fatores que 

desencadeou esse tipo de conduta - a indisciplina - assim, percebendo-os, deve planejar 

projetos pedagógicos que supram todas as contrariedades. 

Portanto, torna-se visível que a escola e o profissional da educação, junto com a 

mediação pedagógica são imprescindíveis na vida dos adolescentes que vivem nessa 

realidade. Além desses, é indispensável a articulação junto aos Institutos de Educação 

Superior, cabendo, também, a criação de políticas públicas eficientes por parte dos órgãos 

públicos,  para que, de fato, possam avançar em projetos educacionais e de intervenção, nas 

trajetórias escolares desses sujeitos em situação de fracasso escolar e vulnerabilidade social. 

Pois, no egresso das casas, esses adolescentes devem se assumir como sujeitos de direitos 

tendo a consciência de si e do mundo, com a clara compreensão de que podem e devem atuar 

nele com autonomia, exercendo seu direito indivisível de cidadão, lutando por seus direitos e 

por uma sociedade mais justa. 
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Conclusões 

 

Após a discussão aqui apresentada, torna-se evidente que a mediação pedagógica, 

através do acompanhamento personalizado, é um instrumento que auxilia os adolescentes em 

vulnerabilidade social, a se sentirem capazes de aprender, de se perceberem como produtores 

de conhecimento, de terem a consciência da relevância da escola e dos saberes escolares para 

seu protagonismo, uma vez que trabalha na perspectiva de construir pontes para que a 

autonomia desses adolescentes sejam desenvolvidas. 

 Existe a provocação no acompanhamento personalizado com esses sujeitos, para que 

se percebam dentro de uma estrutura social da qual eles fazem parte, e que devem agir para 

que o direito ao pertencimento nesses espaços em que se encontra, sejam efetivados. Uma 

ação que inicia com a escolarização e segue uma trajetória que envolve vínculos, emoções, 

motivações, estímulos, conscientização, percepção de mundo e de si mesmo.  

Portanto, um acompanhamento que verdadeiramente constrói estradas e pontes para a 

autonomia dos adolescentes em situação de vulnerabilidade social, deve contribuir para que 

esses sujeitos possam compreender que, através da educação, eles podem construir projeções 

futuras de participação em espaços escolares de ensino superior, transcendendo a mera 

formação técnica.  
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EIXO TEMÁTICO 1: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 
Resumo 

O Programa de Tutorias é uma atividade de ensino do Programa de Educação Tutorial 

(PET) do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará (UFC) que consiste em 

auxiliar os alunos calouros do curso durante seu primeiro semestre na universidade. Essa ajuda 

se dá de tal forma que se consegue introduzi-los ao máximo no meio acadêmico, tendo em vista 

que há uma dificuldade na mudança de ambiente pelos recém-ingressos que estavam ainda 

recentemente no Ensino Médio, pois Engenharia Civil é um curso de suma complexidade, 

confirmado pelo seu alto grau de evasão, principalmente nos períodos iniciais. Portanto, é 

justamente um dos objetivos do Programa de Tutorias, além de corroborar com a melhoria da 

graduação do curso supracitado, contornar tal desistência dos discentes. Dessa forma, para 

alcançá-los, formam-se grupos de tutoria, nos quais se fazem presentes um tutor, integrante do 

grupo PET Civil UFC, e uma quantidade homogênea, ou aproximadamente, de calouros, que é 

previamente dividida e distribuída entre os integrantes. Os grupos realizam encontros semanais, 

nos quais há, inicialmente, uma explanação sobre a universidade em geral e as peculiaridades 

do curso. Com o decorrer dessa atividade, os tutores apresentam aos calouros informações de 

grande relevância para a graduação desses alunos. 
 

Palavras – chave  
Tutoria, graduandos, inserção, universidade, grupos. 

 

Introdução 

 É sabido que a transição entre o ambiente escolar e o universitário é marcante ao 

indivíduo, principalmente devido à mudança repentina de comportamento e à necessidade do 

amadurecimento para os processos de tomada de decisão.  

 De fato, as escolas representam um ambiente familiar, onde, aos adolescentes, são 

ensinados os valores socioculturais necessários para a formação cidadã. Nelas, eles encontram 

amparo e auxílio sempre que necessitam, bem como o conforto de um ambiente que busca 

formar pessoas politicamente corretas.  
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 É importante destacar, no entanto, que há uma diferença considerável entre os valores 

defendidos pelas escolas de ensino fundamental e médio e pelas universidades. Apesar de 

ambas defenderem o trabalho coletivo com o fito de formar cidadãos aptos à defender e à fazer 

a diferença no mundo, usam metodologias diferentes. As escolas educam os jovens tentando 

cativá-los e gerar neles o interesse pelo aprendizado, cedendo tudo aquilo que é necessário 

(espaço, materiais e pessoa) de forma fácil. As universidades cobram esse interesse e acabam 

exigindo um amadurecimento maior dos estudantes, que, além de todas as dificuldades com a 

inserção social, são submetidos à elevada carga de trabalho, às exigências inerentes à faculdade 

e à pressão da tão almejada “formatura”. 

 Devido a todos esses pontos anteriormente citados, hoje, já existe uma quantidade 

considerável de estudantes universitários com problemas psicológicos graves e, também, de 

evasão, principalmente em cursos de ciências exatas que dificilmente possuem trabalhos sociais 

cooperativos para uma melhor inserção dos alunos no ambiente universitário. 

Sabendo disso, o grupo PET Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará, criou 

a atividade “Programa de Tutorias”, com o fito de melhorar a acolhida dos alunos recém 

ingressos e tentar diminuir a evasão no curso, dando apoio e auxílio durante o período de 

graduação por meio da formação de grupos compostos por um tutor (integrante do grupo PET) 

e por “tutorandos” (recém-ingressos participantes)  que se encontram para discutir sobre a 

estrutura organizacional e sobre as oportunidades existentes dentro da universidade e do curso 

de Engenharia Civil. 
 

Metodologia 
 Primeiramente, durante o planejamento do grupo PET Engenharia Civil UFC, que 

ocorre no início do ano, é definido três coordenadores os quais ficarão responsáveis por 

organizar a atividade no semestre.  

 Logo no início, os coordenadores realizam o planejamento da atividade, preparam um 

cronograma definindo as datas para abertura das inscrições dos alunos recém ingressos, o 

período em que os encontros irão ocorrer, seu início e o seu encerramento, quantos encontros 

serão realizados e quais os assuntos abordados em cada encontro. Nessas reuniões da comissão, 

há a definição sobre o que cada coordenador será responsável dentro da atividade, como a 

elaboração de lâminas e a divulgação delas nos grupos e nas redes sociais, assim como a 

divulgação presencial nas salas para os novos estudantes. Nos encontros de abertura e 

encerramento são realizadas dinâmicas integrativas a qual os coordenadores devem elaborá-las. 

Outra tarefa importante, é a criação dos slides de cada encontro, para servir como um guia para 

o tutor. Vale ressaltar que os tutores têm liberdade para trazer conhecimentos além dos slides, 

dinâmicas e outras atividades para seus grupos, o que proporciona uma singularidade de cada 

encontro por grupo. Mais um aspecto importante na atividade é a criação de uma biblioteca na 

nuvem com vários livros, provas e listas das diversas cadeiras da graduação, o que facilita o 

estudo desses novos graduandos. Para o início das inscrições é disponibilizado um formulário 

para que os alunos preencham e, em seguida, cada inscrito deve levar um quilo de alimento, 

que terá fins de doações, para a sala do PET, no intuito de confirmar a inscrição. Após o fim 

das inscrições, os coordenadores dividem os alunos aleatoriamente entre os bolsistas, de forma 

que todos fiquem com o número próximo de alunos. 

 Na abertura da atividade, é realizada uma palestra apresentando um pouco sobre cada 

membro e também é apresentado cada grupo de tutoria, o tutor e os respectivos alunos que 
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foram sorteados, e nesse mesmo momento já é feito um momento de interação entre os membros 

de cada grupo por meio de uma dinâmica.  

Na última edição realizada, ocorreram 5 encontros, e cada membro do grupo tinha o 

prazo de uma semana para realizar cada encontro. Alguns encontros ocorreram em conjuntos, 

o que possibilitou mais a integração dos participantes. Outro ponto de relevância foi a realização 

de alguns encontros dentro da sala do PET Civil, o que possibilitou a esses novos ingressos um 

maior contato com o ambiente de trabalho do grupo. Antes de cada encontro os coordenadores 

disponibilizavam os slides e outros materiais que seriam usados. Em cada encontro eram 

abordados assuntos sobre a universidade, como os espaços físicos e os ônibus que transitam 

pelo campus. Além disso, é apresentado também sobre o curso de Engenharia Civil, suas áreas 

de atuação, programas ofertados pela universidade, como bolsas, projetos, e, ademais, são 

realizadas orientações sobre o curso em si, como os materiais que serão utilizados, softwares 

importantes para as disciplinas, entre outros. 

 Por fim, é realizada a palestra de encerramento, na qual é realizada várias atividades de 

interação com todos os participantes, de modo a intensificar ainda mais a integração 

proporcionada durante as semanas de realização da atividade e manter uma ligação mesmo após 

a conclusão do programa. 
 

Resultados e Discussão 

Tendo como base sua última edição, realizada no primeiro semestre de 2019, o 

Programa de tutorias conteve 67 graduandos inscritos, dos quais 57 confirmaram a sua inscrição 

e participaram efetivamente da atividade, além de 15 integrantes do PET atuando como tutores. 

Desse modo, foram divididos em média 4 graduandos para cada tutor. Vale ressaltar que, 

conforme consta na metodologia, todos os participantes inscritos cursavam o primeiro semestre 

do curso. 

A meta estabelecida no planejamento a respeito do número de participantes confirmados 

foi de 65 pessoas. Na análise real, nota-se que, apesar do número de inscrições pelo formulário 

chegar em 67, as confirmações foram de 57 novos graduandos, e , assim, a meta de participação 

quantitativa não foi alcançada. 

Ao fim da realização da atividade, foi proposto aos participantes uma pesquisa de 

satisfação, a qual contém um questionário a respeito da realização da atividade. Assim, foram 

obtidas 35 respostas para todas as perguntas evidenciadas a seguir: 

1)“Como você avalia a introdução e o esclarecimento que o Programa de Tutorias proporcionou 

no início do curso e durante a inserção na Universidade Federal do Ceará?” 
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Gráfico 01: Distribuição percentual das respostas correspondentes à primeira pergunta. 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

O resultado desse gráfico funciona como um indicador para visualizar a relevância da 

atividade na inserção do recém-ingresso no meio universitário, enunciado pela porcentagem de 

100% entre ótimo ou bom, o que cumpre com a meta inicial da atividade no quesito qualitativo. 

2) “Você conseguiu se aproximar dos integrantes do seu grupo do Programa de Tutorias 

desenvolvendo uma boa relação? ” 

 

Gráfico 02: Distribuição percentual das respostas correspondentes à segunda pergunta. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

Essa questão buscou obter respostas quanto à inserção social do recém ingressante no 

curso de graduação, e se ocorre por meio da atividade. Para essa resposta foi dada uma escala 

de 1 a 5 – variando entre 1 significando péssimo e 5 ótimo -. A partir desse resultado, observou-

se que o Programa mantém certa relevância para a inserção social de seus participantes, todavia, 

ainda pode buscar medidas mais eficazes para promover essa interação, com mais de 57.2% (20 

alunos) das respostas entre o índice 4 e 5. 

3) “Você incentivaria novos ingressantes da UFC a participarem da atividade? 
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Gráfico 03: Distribuição percentual das respostas correspondentes à terceira pergunta. 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

4) “Como você avalia a atividade como um todo?” 

Gráfico 04: Distribuição percentual das respostas correspondentes à quarta pergunta. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

Esse resultado corresponde ao alcance da meta inicial do grupo: Manter 100% de 

respostas sobre a satisfação da atividade como sendo ótima ou boa. 

Além dessas, foi disponibilizada uma pergunta aberta com o intuito de obter sugestões 

por parte dos participantes, para possivelmente serem aplicadas em futuras edições do Programa 

de Tutorias. Esta, teve como maioria das respostas a sugestão de que fossem realizados mais 

encontros, o que corrobora com a ideia de que a atividade vem se mantendo relevante para os 

participantes. 
 

Conclusões 

 A partir da análise feita pelos indicadores no formulário e pelos objetivos traçados 

inicialmente para a atividade, percebe-se que a principal meta proposta foi obtida, que é obter 

100% de aprovações consideradas boas ou ótimas na avaliação geral do programa. Sob outro 

aspecto, apesar do número de inscrições pelo formulário ter chegado em 67, superando a meta 

inicial estabelecida que foi de 65 inscritos confirmados, o número real de confirmações foi de 

57 participantes. Tal fato provavelmente se deve a uma pequena quantidade de divulgação no 

aspecto cotidiano, ou seja, a carência de diálogos diariamente sobre o Programa com os recém-

ingressos e também a falta de uma pré-confirmação com os inscritos pelo formulário, que teria 

o intuito de reafirmar a participação do novo graduando. 
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No aspecto integrativo da atividade, A partir do resultado, observou-se que o Programa 

mantém certa relevância para a inserção social de seus participantes, visto que houve encontros 

em conjuntos e dois encontros gerais, o que promoveu uma maior integração. Todavia, ainda 

analisando os resultados, a atividade ainda pode buscar medidas mais eficazes para promover 

essa interação.  

No quesito de indicar o programa para futuros ingressos, o resultado demonstrou de 

alguma forma a relevância da atividade para esses recém-ingressos, com 94.3% de respostas 

sendo sim. Isso demonstra o impacto que o programa causou nos novos graduandos, seja no 

aspecto de adequação ao meio acadêmico e ao curso de Engenharia Civil tanto no aspecto 

integrativo e consolidativo causado entre os participantes, o que indica uma transformação 

positiva na graduação, corroborando com os princípios do PET e com os objetivos da atividade.  
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência vivenciada pelos integrantes do grupo PET 

Matemática e Estatística no ano de 2018 nas atividades do Apoio Acadêmico, que visa 

auxiliar o programa de monitoria das disciplinas básicas de ciências exatas, e os minicursos 

oferecidos para discentes dos cursos de Matemática e Estatística. Dentre os minicursos 

ministrados temos o minicurso de Introdução ao LaTeX e do Software R. Os minicursos 

foram realizados em laboratório, dispondo de computadores com os respectivos programas a 

fim de efetivar o que estava sendo posto em prática. Resultante dessas atividades espera-se ter 

contribuído para a formação dos participantes de maneira efetiva e significativa a fim de 

diminuir a evasão e retenção nas disciplinas de ciclo básico oferecido pela instituição.  

 

Palavras-chave: LaTeX, Software R, Minicurso, Matemática, Estatística 

 

Introdução 

Este relatório foi elaborado a partir de três atividades desenvolvidas pelo PET Matemática e 

Estatística no ano de 2018, sendo elas o Apoio Acadêmico e dois minicursos realizados para a 

comunidade acadêmica da UFCG. O apoio acadêmico destina-se aos alunos dos cursos  
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Universidade “UFCG” 
3
 Tutor do grupo PET “Matemática e Estatística” e docente do Departamento “Matemática” da Universidade 
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atendidos pela Unidade Acadêmica de Matemática (UAMat) e Unidade Acadêmica de 

Estatística (UAEst) com dificuldades nas disciplinas do ciclo básico, como Matemática do 

Ensino Médio I e II, Álgebra Vetorial e Geometria Analítica, Cálculo Diferencial e Integral, 

Estatística, Introdução a Probabilidade etc. Portanto, trata-se de uma atividade auxiliar ao 

Programa de Monitoria da Unidade Acadêmica de Matemática. A atividade promove a 

formação dos integrantes do grupo que ganham experiência ao estudar e preparar listas de 

problemas, baseadas em avaliações aplicadas anteriormente, nas disciplinas do básico da área 

das ciências exatas ou da natureza, consolidando a teoria ora já estudada. 

Os minicursos realizados foram: o LaTeX que permite a produção de textos e apresentações 

de alta qualidade visual. Os alunos de um curso universitário na área de exatas podem realizar 

um trabalho onde é necessário o conhecimento de um editor de texto para a produção de 

textos matemáticos; Seguindo no raciocínio computacional, temos também o R, que é uma 

linguagem de programação e um ambiente computacional para manipulação e análise de 

dados, ou seja, é um ambiente para computação estatística e gráficos.  

 

Metodologia 

O Apoio Acadêmico consiste em cada petiano disponibilize de quatro horas semanais para 

que os alunos dos cursos dos atendidos pela Unidade Acadêmica de Matemática (UAMat) e 

pela Unidade Acadêmica de Estatística (UAEst) possam sanar eventuais dificuldades sobre as 

disciplinas do ciclo básico, como Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Vetorial e 

Geometria Analítica, Introdução a Probabilidade, Estatística, etc. 

A ministração do minicurso LaTeX foi feita em sala de aula munida de computadores com 

sistema operacional capaz de executar o LaTeX, distribuídos de forma que uma máquina 

tivesse apenas um aluno. A atividade foi desenvolvida em novembro de 2018, durante três 

dias com duração total de seis horas. O minicurso foi ministrado por três petianos, de forma 

que cada petiano ministrasse um dia. 

Realizou-se uma breve introdução do tema e em seguida, com apresentação de slides, o 

palestrante explicou os procedimentos de instalação do LaTeX e a inserção dos pacotes; 

tamanhos de fontes; alinhamentos; listas; ambiente matemático; construir fórmulas; criação de 

tabelas e inclusão de imagens. 

A ministração do minicurso de Introdução ao software R também foi realizada em sala de aula 

munida de computadores, distribuídos de forma que uma máquina tivesse apenas um aluno. 

Essa atividade ocorreu no mês de outubro de 2018, durante três dias com duração total de seis 

horas. Assim como no minicurso do LaTeX, o minicurso do R foi ministrado por três 

petianos, de forma que cada petiano ministrasse um dia. 

No primeiro dia, o palestrante apresentou a interface do R e sua sintaxe; em seguida, deu 

inicios aos comandos básicos; criação de vetores, operações matemáticas simples, funções 

matemáticas simples; utilização de ajuda; criação de vetores e matrizes. No segundo dia, o 

segundo palestrante apresentou a entrada de arquivos externos, onde foram trabalhadas as  
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diversas formas para importar os mais variados tipos de dados. E por fim, foi apresentado no 

terceiro dia elaboração de gráficos no R e interpretações. 

Em ambos os cursos, foram aplicados atividades sem intuito de avaliação, mas com o objetivo 

de fixar a aprendizagem. 

 

Resultados e Discussão 

Esperamos preencher as lacunas que não foram preenchidas nas disciplinas regulares da 

graduação, e ao mesmo tempo formar profissionais com elevada formação acadêmica, aptos 

para o mercado de trabalho, contribuindo para melhoria da formação global dos petianos e, 

consequentemente, das atividades desenvolvidas pelo grupo na instituição.  

Além de propiciar aos participantes do projeto a consolidação dos conteúdos já vistos, 

pretendemos diminuir a evasão e a retenção nas disciplinas do ciclo básico dos cursos das 

Ciências Exatas da UFCG. Esperamos contribuir com a formação de profissionais altamente 

qualificados em um menor espaço de tempo. Assim como: 

- Apoio ao Programa de Monitoria; 

- Auxiliar no combate à evasão e retenção; 

- Melhorar o desempenho individual dos alunos dos cursos de Matemática e Estatística; 

- Experiência da prática pedagógica; 

- Consolidar a teoria das disciplinas básicas do curso; 

- Integrar o grupo. 

 

Conclusões: 

O Apoio Acadêmico pode proporcionar contato direto com os alunos, sentindo suas 

dificuldades e poder reforçar os conteúdos ministrados em aula para diminuir as dúvidas e 

melhorar o desempenho tanto na sala de aula como nas avaliações com a realização de 

exercícios e aulas extras, Em um processo gradual que parte dos conhecimentos prévios do 

aluno e avança para níveis cada vez mais elevados de complexidade e de abstração (Onrubia, 

e col., 2004), assim incentivando os petianos a viverem atividades acadêmicas, participando 

ativamente deste processo. Pressupõe-se que ela pode contribuir para que todos os estudantes 

aprendam pois se acredita que o modelo relacional e interativo estimula, de forma mais 

efetiva, o desenvolvimento das capacidades cognitivas (Frison, 2015). 

Ao tratar dos minicursos a realização dessa atividade pode auxiliar os discentes a fim de 

facilitar a aprendizagem do uso do LaTeX e do Software R. Em que o LaTeX por ser o editor 

de textos científicos mais usado por profissionais do meio acadêmico das áreas de Ciências 

Exatas, faz-se necessário treinamento, assim como objetivar conceitos vistos em sala de aula 

na prática. Além de muitas revistas científicas internacionais só aceitarem artigos que sejam 

submetidos em formato TeX estimulando-os assim para uma formação vasta e enriquecedora. 

E o R, software livre para análise de dados, em que possui diversos pacotes matemáticos e 

estatísticos que desenvolve facilmente funções e análises. Contribuindo então, para o 

crescimento pessoal e profissional dos petianos assim como dos participantes. Além de 

motivar e incentivar os alunos a permanência nos cursos. 
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EIXO TEMÁTICO: Incentivo à Cultura como meio de Transformação 

 

Resumo 

Tendo como horizonte os objetivos do Programa de Educação Tutorial (PET) de contribuição 

com a política de diversidade nas instituições de ensino superior e de defesa da equidade 

socioeconômica, étnico-racial e de gênero, desenvolvemos o projeto de pesquisa Agonísticas 

da Subjetividade: estudos em Psicologia e Cinema. Dessa forma, procuramos investigar como 

as lutas em torno da subjetividade se expressam nas telas do cinema, utilizando como 

metodologia a Análise Fílmica. O projeto é dividido em 3 eixos – Cinema e Loucura, Cinema 

e Feminilidade e Adolescência de Periferia no Cinema – e serve como projeto guarda-chuva, 

resultando em diversas pesquisas singulares realizadas por alunos petianos e não-petianos, 

ligadas ao Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e Cinema (NUPPCINE), visando à apresentação 

em congressos, especialmente, o Salão de Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. 

  

Palavras – chave  
Psicanálise, Cinema, Análise Fílmica e Agonísticas da Subjetividade. 

 

Introdução 
No inciso VIII do caput do artigo 2º da Portaria 976/2010 do Ministério da Educação 

(na versão atualizada pela Portaria 343/2013), consta entre os objetivos do Programa de 

Educação Tutorial (PET): “contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino 

superior-IES, por meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-

racial e de gênero”. Alinhados a esse propósito que elaboramos o Projeto de Pesquisa 

Agonísticas da subjetividade: estudos em Psicologia e Cinema.  

O conceito agonísticas da subjetividade remete, inspirado nos escritos do filósofo 

francês Michel Foucault, aos movimentos de assujeitamento a um dispositivo e, 

concomitantemente, à resistência a tal processo, que o filósofo denominou subjetivação. Como 

dispositivo compreende-se, portanto, uma trama de saberes e modalidades de exercício de poder 

que tomam o sujeito como objeto provocando tal assujeitamento. Porém, na medida em que a 

resistência opera, o assujeitamento pode desdobrar-se em subjetivação. 

A fim de investigar os processos comentados, tomamos como referência a analítica 

foucaultiana do poder (FOUCAULT, 2001) propondo, orientado pela leitura deleuziana, 

cartografar um dispositivo (DELEUZE, 1996). Isto é, o projeto pensa o poder como uma 

correlação de forças que não se concentra, a priori, em determinado ponto, mas circula de forma 

dispersa por todo o corpo social. Trata-se, portanto, de relações de poder tensas, instáveis e 

móveis que se constituem por configurações estratégicas das quais o sujeito é efeito. Foucault 

nomeia essas configurações estratégicas de dispositivo. Deleuze contribui à análise postulando 

                                                
1 PETiano bolsista do grupo PET Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
2 PETianos bolsistas do grupo PET Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
3 Tutor grupo PET Psicologia UFRGS e docente do Departamento de Psicanálise e Psicopatologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
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o dispositivo como um conjunto multilinear composto de linhas das mais variadas naturezas. 

Essas linhas podem endurecer (linhas de estratificação), sedimentando o dispositivo, mas 

podem também quebrar-se, produzindo variações e derivações que rearranjam o dispositivo 

(linhas de atualização). Dessa forma é que a subjetivação, a operação ético-política de de torcer 

as injunções do poder, é possível. 

Tomamos como princípio também a necessidade de enfatizar as especificidades da 

linguagem cinematográfica. Dessa maneira, utilizamos a análise fílmica como perspectiva 

teórico-metodológica, à luz de A análise do filme, de BELLOUR (2000), e com o apoio de 

Ensaio sobre a análise fílmica, de VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ (2009). Para tanto, 

circunscrevemos três dispositivos que se atualizam na produção cinematográfica, visando 

colocar alguns problemas que sirvam de horizonte às análises: o manicomial, tal como pensado 

por Foucault em A História da Loucura, o patriarcal, como tem sido descrito pela crítica 

feminista, e as desigualdades sociais como centro da trama discursiva que assujeita os jovens 

de periferia a um modelo de adolescência nascido num ambiente marcado pela falta de recursos 

materiais. Desta forma, dividimos a pesquisa em três eixos: Cinema e Loucura, Cinema e 

Feminilidade e Adolescência de Periferia no Cinema. 

É imprescindível ressaltar que a loucura nem sempre teve o estatuto de doença mental. 

Essa seria apenas a consequência de sua apropriação pelo poder psiquiátrico, no auge do século 

XIX, quando a loucura é impelida ao domínio da não-razão, expulsa e deslegitimada pelo laço 

social que se baseia na razão (FOUCAULT, 2005). Por exemplo, no Renascimento, a loucura 

não possuía tal estatuto, mas era experienciada como ponto de enunciação de verdade. Isto é, 

do que pode, ou deve, ser dito. Hjelmslev (apud DELEUZE, 2005) teoriza sobre os campos de 

visibilidade e de dizibilidade das formações históricas, sustentando que cada formação histórica 

origina uma repartição do visível e do enunciável. O que pode ou não ser dito, escrito e 

representado já está transcrito na arte e, consequentemente, nas telas do cinema. No entanto, 

nos interessa investigar as ferramentas metodológicas singulares que ultrapassam o que é dito 

sobre a loucura pelos saberes que dela se apropriam, sendo capaz de enunciar os interditos da 

loucura e o que escapa desse regime de verdades. Um exemplo é o Cinema Surrealista, que 

subverte o silenciamento da loucura e os códigos de linguagem cinematográfico. Ou em outras 

palavras, enlouquece a linguagem cinematográfica. 

Em Cinema e Feminilidade, abordamos o lugar da mulher no cinema e sua 

representatividade nesse âmbito. Orientados pelos escritos de KAPLAN (1995) e MULVEY 

(2008), criticamos o cinema hollywoodiano que coloca as mulheres em uma posição de objeto 

sexual, reproduzindo um olhar masculino, reiterando a cultura patriarcal: o olhar da câmera, o 

olhar do protagonista homem e o olhar do espectador masculino. Observamos que a mulher 

ocupa, de maneira hegemônica, um papel coadjuvante e quando recebe o protagonismo, ele é, 

quase sempre, definido por lógicas misóginas do lugar que a mulher deve ocupar na cultura: 

casar-se, servir ao marido, cuidar dos filhos. Quando a mulher é representada como forte e livre 

é sempre uma figura masculinizada, assexuada, insensível e traiçoeira (DUARTE, 2009). Sob 

o aspecto da representatividade, isto é, das mulheres que participam das produções, a realidade 

é tão desigual quanto do ponto de vista da narrativa fílmica. Segundo pesquisa realizada pela 

Universidade de San Diego (PESSOA, 2015), que avaliou os cem filmes mais vistos em 2014, 

93% dessas produções não contaram com nenhuma mulher diretora na equipe, 79% dos roteiros 

não tiveram assinaturas femininas e 56% não tiveram nenhuma produtora executiva. 

Em Adolescência de Periferia no Cinema, buscamos investigar qual o laço social que se 

constitui a partir das vivências de adolescentes em contextos de periferia. Entendemos a 

adolescência como um movimento de ruptura com a idealização dos pais e constituição de 

novas referências a partir dos amigos. Em outras palavras, a saída da situação de passividade 

perante a cultura. Trata-se de um momento de descoberta de si mesmo num ambiente em que é 

marcado pela falta de capital econômico e capital cultural (como diria Bourdieu), em que a 
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exigência de ganhar o próprio sustento se dá desde cedo. Essa exigência de se tornarem adultos 

faz com que os adolescentes pobres se deparem com um mundo marcado pelas desigualdades 

sociais, com uma obrigatoriedade de mostrar o seu valor a partir, sobretudo, do consumo. Em 

busca desse imposto ideal, vários caminhos são oferecidos. Os dois centrais são o trabalho 

formal mal remunerado e o crime. É de nosso interesse, portanto, investigar, também, o que há 

de transgressivo na adolescência. 

 

Metodologia 

Nesse projeto, a Análise Fílmica se apresenta como a principal ferramenta 

metodológica, por meio da qual buscamos investigar, operando na imanência da linguagem 

cinematográfica, de que modo dispositivos se atualizam no cinema. Os fundamentos teóricos 

da análise fílmica são lançados por BELLOUR (2000), em A Análise do Filme. Ao comentar 

Os Pássaros (1963), de Hitchcook, o autor executa uma decomposição plano a plano de uma 

cena clássica, de forma que acentua a rigorosa métrica existente entre os planos estáticos ou 

com movimento de câmera, enquadramentos próximos ou distantes e o jogo de alternâncias 

entre olhar e ser olhado. Desse modo, o autor privilegia a composição formal do filme, mais do 

que sua narrativa. A análise dessa composição procura expor o que o aparato técnico pretende 

manter oculto. A proposta, portanto, é investigar de que forma as agonísticas se desenvolvem 

no próprio nível do texto fílmico e escutar tanto aquilo que é visibilizado pela narrativa quanto 

o que é ocultado. 

 

Resultados e Discussão 

No XXIX Salão de Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), realizando em 2017, foram apresentados 4 trabalhos, orientados pelo tutor do PET 

Psicologia UFRGS prof. Amadeu de Oliveira Weinmann. O aluno de graduação Gabriel 

Teitelbaum tratou da problemática do que é possível representar do irrepresentável no campo 

artístico, analisando a obra húngara de 2015 “O Filho de Saul”. Essa pesquisa resultou em seu 

trabalho de conclusão de curso e recebeu o título de destaque da sessão de Pesquisa 

Psicanalítica. A pesquisadora Mariana Matos Ayres da Silva apresentou o trabalho intitulado 

“Os objetos de gozo e seus efeitos de identificação, em Mate-me Por Favor”, articulando o 

conceito lacaniano de gozo, a sexualidade pulsante da adolescência e a irreverência da narrativa 

fílmica. Liana Netto Dolci, em “A Realidade Psíquica e o Cinema de Tarkovski”, investiga na 

obra “O Espelho” do diretor russo como a realidade psíquica pode ser retrata no texto fílmico. 

E por fim, a ex-petiana Bárbara Refosco Marques elaborou uma lista de todas as produções 

cinematográficas brasileiras realizadas por mulheres e questionou a representação feminina sob 

as lentes em “Mulheres na produção da cultura: brasileiras por trás das câmeras do cinema”. 

Este trabalho desenvolveu-se em seu Trabalho de Conclusão de Curso. 

Em 2018, foram apresentados 5 trabalhos no salão de Iniciação Científica UFRGS, 

todos orientados pelo tutor Amadeu de Oliveira Weinmann. O petiano bolsista Leandro 

Marchini Peixoto investigou a vida marginal e a relação com a criação estética em “Pôr-se à 

margem da sociedade: como sustentar a vida?”, analisando 4 obras norte-americanas: 

“Walden”, “On the Road”, Easy Rider” e “Into the Wild” e foi destaque da sessão de Pesquisas 

Psicanalítica II, com indicação ao Prêmio Jovem Pesquisador. O petiano bolsista Jesse 

Rodriguez Cardoso apresentou o trabalho “Lógicas que Sustentam o Laço Social na Rua”, 

analisando os filmes “Capitães da Areia”, “Los Olvidados”, “O Pescador de Ilusões” e “Ir, vir, 

Permanecer”. A ex-petiana Liana Netto Dolci analisou a obra cinematográfica brasileira “Terra 

em Transe”, de 1967, propondo-se a refletir sobre o que fazer diante de um encerramento 

político, no trabalho intitulado “O que fazer diante de um golpe?”, e as possíveis articulações 

entre arte e resistência política. A aluna Euge Helyantus Stumm analisou o longa “Os Rapazes 

das Calçadas”, de 1981, para investigar a erótica presente no gênero brasileiro pornochanchada, 
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no trabalho “Pornochanchada e a Erótica: perspectivas e subversões”. O aluno Samuel Santos 

da Rosa pesquisou sobre a “Estética do Real: Uma Leitura Imagética da Trilogia do Silêncio de 

Ingmar Bergman”, investigando o que as imagens dessa trilogia provocam no espectador.  

 

Conclusões: 

Com esta pesquisa, conseguimos pensar a partir de diferentes processos de subjetivação 

e como eles têm aparecido nas telas de cinema. Sendo assim, a pesquisa engendra um debate 

sobre as possíveis formas de resistência dessas subjetividades em meio a todo este complexo 

jogo de poder. 

Outro aspecto potente é o de poder proporcionar, não só a membros do PET Psicologia, 

mas também a outros alunos (as) do curso de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, um espaço onde é possível a discussão sobre esta temática  no atual momento do nosso 

país, de endurecimento político e advento da violência como estratégia. Faz-se muito 

importante a participação do PET enquanto agente possibilitador desses espaços, uma vez que 

um dos objetivos do programa é, exatamente, contribuir com a política de diversidade dentro 

dos espaços acadêmicos. Além de possibilitar o protagonismo estudantil, já que é uma pesquisa 

guarda-chuva em que se proporciona a criação de uma pesquisa singular, a partir do desejo de 

cada integrante do grupo, com o apoio dos colegas e orientação do tutor.  
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 
Resumo  

O presente trabalho relata uma análise ao longo de 9 anos dos projetos realizados pelo                
programa de Educação Tutorial da Oceanografia da UFC (PET Oceanografia - UFC). Os projetos              
tiveram início em 2010 e desde então suas atividades foram desenvolvidas com o intuito de               
propiciar aos alunos da graduação oportunidades para aprimorar a sua formação. O trabalho tem              
como objetivo analisar a evolução de tais projetos elaborados pelo PET Oceanografia, realizando             
um levantamento das atividades que permaneceram ao decorrer dos anos e quais deixaram de ser               
desenvolvidas. Para realização da análise foi feito um levantamento histórico com base nos             
relatórios anuais de 2010 a 2018, e uma contagem de quantas atividades tinham sido desenvolvidas               
com variadas frequências ao longo dos 9 anos. A partir disso foram contabilizados acréscimos e               
decréscimos no número de projetos realizados a cada ano, o que pode ser explicado por fatores                
como entrada e saída de membros do grupo PET, alta taxa de membros do programa desenvolvendo                
seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e falta de investimento da universidade. Com base no                
levantamento foi possível verificar a possibilidade de reativação de projetos pretéritos que deixaram             
de ser executadas pelo grupo PET Oceanografia no decorrer dos anos, podendo estes ser adaptados,               
acrescentando no perfil de formação dos alunos da graduação do curso de Oceanografia. 
 
Palavras-chave : Atividades; Levantamento; Alteração; Formação. 
 
Introdução  

O programa de Educação Tutorial da Oceanografia (PET) tem por finalidade apoiar as             
atividades acadêmicas envolvendo pesquisa, ensino e extensão, sendo estes os pilares da formação             
de um profissional. O PET Oceanografia da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi criado em               
2010 contendo 4 bolsistas e uma tutora. Atualmente o grupo conta com 12 bolsistas, uma tutora e                 
um co-tutor, sendo eles a professora Dr. Maria Ozilea Bezerra de Menezes e o professor Dr. Luis                 
Ernesto Arruda Bezerra, respectivamente.  

O grupo PET Oceanografia desenvolve projetos voltados para os alunos de graduação do             
curso de Oceanografia que visam diminuir a evasão dos alunos e oferecer atividades como subsídio               
para a formação dos mesmos, ajudando na aprendizagem de temas abordados em aulas e              
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enriquecimento do currículo. Além disso, também são oferecidas atividades que visam uma maior             
integração com os demais cursos da universidade e com a sociedade, oferecendo atividades de              
educação ambiental, divulgação do curso, entre outras.  

As atividades desenvolvidas proporcionam uma grande carga de experiência para os alunos            
bolsistas deste programa possibilitando a realização de atividades que aprimoram o conhecimento,            
como a realização e divulgação de pesquisas científicas; experiências de práticas pedagógicas,            
atividades de monitorias e visitas escolares; ofertando a oportunidade de trabalhar em grupo e              
fomentando experiências para o mercado de trabalho.  

O estudo visou um levantamento das atividades desenvolvidas nos anos de 2010 a 2018,              
com o objetivo de analisar a evolução dos projetos desenvolvidos pelo PET Oceanografia e fazer               
um levantamento de quais atividades permaneceram no decorrer dos anos e quais deixaram de ser               
desenvolvidas, tentando relatar os possíveis motivos que causaram essa falta de continuidade na sua              
aplicação.  
 
 
Metodologia  

O estudo foi composto pelo levantamento do histórico dos relatórios anuais dos anos de              
2010 a 2018, onde foi analisada cada atividade desenvolvida pelo PET Oceanografia e então              
montada uma planilha no Excel, para analisar de uma forma mais didática quais atividades estavam               
sendo desenvolvidas em um determinado período de tempo. 

Após a divisão das atividades, foi feita a contagem de quantas atividades tinham sido              
desenvolvidas com uma frequência de 1 a 2 anos, de 2 a 3 anos, 3 a 4 anos, 5 a 7 anos e de 7 a 9                           
anos. Com base nesses dados, foi possível analisar quais as atividades mais importantes já foram               
desenvolvidas, quais deixaram de ser realizadas ao longo dos anos e quais foram criadas ao longo                
do tempo. 

Assim, pode-se fazer uma análise do desenvolvimento das atividades ao longo dos anos com              
o intuito de ampliar e aprofundar a contribuição do PET Oceanografia para a formação acadêmica               
de alunos do curso de Oceanografia da Universidade Federal do Ceará (UFC) para um bom               
rendimento durante a graduação e após. 

  
Resultados e Discussão 

No total foram registradas 43 atividades desenvolvidas ao longo dos anos de 2010 a 2018.               
Em 2010, no primeiro ano de atuação do PET Oceanografia , o mesmo contou com oito atividades,                 
o que também ocorreu no ano de 2011, tendo 5 dessas atividades ocorrido nos dois anos. Já no ano                   
de 2012, houve 12 atividades relatadas no relatório anual e a mesma quantidade de atividades               
também foi relatada para o ano de 2013.  

Em 2014, constam 17 atividades no relatório anual, tendo sido o ano com o maior número                
de atividades relatadas. Já no ano de 2015, houve um decréscimo brusco no número de atividades                
relatadas, se comparadas com o ano anterior, voltando a constar 8 atividades no relatório. No ano de                 
2016 houve um acréscimo, sendo relatadas 13 atividades e em 2017 as atividades decaíram para 12                
porém em 2018, estas voltaram a ser 13. 

Em relação a quantidade de anos que cada atividade ocorreu, 67% destas ocorreram com              
uma frequência máxima de 2 anos, 16% ocorreram entre 3 a 4 anos, 7% ocorreram entre 5 e 7 anos                    
e 9% ocorreram com uma frequência de 7 a 9 anos (figura 1). Dentre as atividades que ocorreram                  
com uma maior periodicidade, conhecidas como atividades “carro-chefe”, encontram-se: “O dia do            
Oceanógrafo”, “Semana de Ciências do Mar”, Minicursos desenvolvidos das mais diversas áreas da             
Oceanografia ou áreas afins, “Descobrindo a Oceanografia”, atividades de pesquisas tanto           
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individuais realizadas em laboratórios do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) quanto em grupo              
coordenadas pelos tutores e palestras . 

 
Figura 1 - Análise das mudanças de atividades ocorridas nos anos de 2010 a 2018.  

 
Fonte: O Autor (2019) 

 
Em relação às atividades de pesquisas, apesar de elas estarem presentes com uma frequência              

alta, poucas delas continuaram a ser realizadas ao longo dos anos e a maioria se enquadra em                 
atividades de pesquisas individuais. Processo semelhante ocorre em relação aos minicursos           
ofertados e palestras oferecidas, com assuntos distintos ao longo dos anos. 

Houve uma nítida mudança no número de atividades, assim como tema das atividades             
desenvolvidas ao longo dos anos pelo grupo o que pode ter ocorrido por diversos fatores. Se                
analisarmos o número e temas das atividades realizadas no ano de 2010 veremos que houve poucas                
atividades se comparadas com outros anos, porém devemos levar em consideração que o programa              
tinha sido recém incorporado pelo curso e contava com apenas 4 bolsistas e uma tutora.  

Apesar da pouca quantidade de projetos realizados no primeiro ano, 5 deles continuaram             
sendo executados posteriormente, o que supõe que os primeiros projetos desenvolvidos tiveram um             
feedback positivo o suficiente para se tornarem projetos fixos. Alguns projetos geraram subprojetos,             
como é o caso do “Descobrindo a Oceanografia” que é elaborado para os estudantes que acabaram                
que ingressar no curso visando gerar um maior conhecimento sobre as áreas do curso, mercado de                
trabalho e atividades desenvolvidas ao longo da graduação.  

A criação deste projeto acarretou no desenvolvimento das atividades de “Apadrinhamento”,           
monitoria a Introdução a Oceanografia e “Café com os bixos’’ que visam um maior              
acompanhamento e auxilio dos estudantes ao longo da graduação onde cada um tem um padrinho               
ou madrinha que faz parte do grupo PET e os auxilia com atividades que eles possam ter                 
dificuldades ao longo da graduação. 

Dentre os projetos realizados alguns não puderam ser dado continuidade, pois os bolsistas             
participaram apenas como colaboradores. Dentre esses eventos podemos citar o colaboração na            
organização do “Workshop N e NE: O Brasil e o Mar no século XXI” e no “Projeto Nossa Onda”.                   
A não continuidade de algumas atividades pode ter ocorrido devido aos principais colaboradores             
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das mesmas terem saído do grupo, por diversos motivos tanto devido ao término da graduação               
como para desenvolver demais atividades.  

Em relação a flutuação no número de atividades ao longo dos anos diversos fatores podem               
ter levado a isso, como: alta taxa de alunos inscritos em atividades do Trabalho de Conclusão de                 
Curso (TCC), onde focaram mais nas atividades de pesquisa, pouca procura do grupo por outros               
projetos para a realização de atividades em conjunto, desligamento do grupo dos responsáveis pela              
atividade, alto índice de entrada de novos membros que ainda não tinham conhecimento de como o                
programa funcionava e de quais atividades poderiam ou estavam sendo realizadas, falta de             
investimento por parte da universidade para desenvolver projetos de extensão em outros municípios             
que precisavam de materiais, disponibilização de transporte, etc. 
 
Conclusões  

A função do Programa de Educação Tutorial é realizar atividades envolvendo pesquisa,            
ensino e extensão, portanto, o PET do curso de Oceanografia, no período compreendido entre os               
anos de 2010 e 2018, realizou inúmeras atividades que visam um enriquecimento do curso, dentre               
as tarefas que foram executadas, podemos destacar o eixo do desenvolvimento de pesquisas, sendo              
este o âmbito mais forte do curso de Oceanografia e de grande relevância para os alunos, por ser um                   
curso da área de ciências.  

Assim, podemos concluir que o levantamento das atividades realizadas entre os anos de             
2010 a 2018 resultou no resgate de atividades pretéritas que deixaram de ser executadas pelo grupo                
PET Oceanografia no decorrer dos anos, a fim de reativar as mais relevantes e fazer as adaptações                 
necessárias para uma melhor efetivação destas além de acrescentar no perfil profissional dos alunos              
da graduação.  
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EIXO TEMÁTICO: Unidos pela Sustentabilidade  
 
 

Resumo 
A temática de combate ao lixo plástico tem ganhado destaque na contemporaneidade            
devido o seu descarte irregular na natureza e aos danos, muitas vezes irreversíveis,             
relacionados ao descarte. Apesar de ser um assunto amplamente discutido, há déficit de             
ações e iniciativas capazes de mudar, efetivamente, o padrão de comportamento da            
sociedade em diferentes segmentos, incluindo o ambiente universitário. Diante disso, o           
trabalho em questão têm como objetivo realizar um levantamento pontual da quantidade            
de copos plásticos utilizados no Restaurante Universitário do Instituto de Ciências do            
Mar (UFC) e, por meio dos dados obtidos, sensibilizar os frequentadores quanto a essa              
problemática. Para isso, foram feitas coletas pontuais nos dias 23 e 30 de agosto e 13 de                 
setembro de 2018 de copos plásticos. Posteriormente a isso, foram realizadas atividades            
de sensibilização ambiental, como a campanha “Traga sua caneca ou copo para o R.U”.              
Como resultados, o material recolhido foi quantificado e, a partir desses dados de             
amostragem, foram inferidos valores diários, mensais, semanais e anuais, do consumo           
de descartáveis no local de estudo. Estima-se que cerca de 200 copos plásticos são              
utilizados diariamente no restaurante universitário e 48000 copos, anualmente, o que           
corresponde a um total de 120 kg de plástico descartados por ano e um saldo negativo                
de R$ 2.1616 despendido para sua compra, somente na área de estudo. Por fim, é válido                
levar em consideração que os dados parciais obtidos serão incorporados em um banco             
de dados, a título de futuras comparações com resultados a serem obtidos. 
 
Palavras – chave: Universidade Federal do Ceará; Instituto de Ciências do Mar; Copos             
plásticos; Restaurante Universitário;   
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Introdução 
Os plásticos são polímeros produzidos a partir de processos petroquímicos, de           

modo que, aqueles formados por hidrocarbonetos, sejam resistentes ao ataque químico e            
biológico, lhes assegurando uma maior longevidade. Visto que a sociedade atual é uma             
geração que o consome em larga escala, a poluição causada pelo seu descarte             
inadequado é um dos grandes desafios da atualidade. Em sua maioria, estes materiais             
ocupam muito espaço nos aterros devido a dificuldades de compactação e por sua baixa              
degradabilidade (MARCONDES (1997).  

As embalagens plásticas lançadas indevidamente no ambiente contribuem para         
entupimentos, propiciam condições de proliferação de vetores, prejudicam a navegação          
marítima e agridem a fauna aquática, além de causarem mau aspecto estético (XAVIER             
et al., 2006). Dados da agência da ONU Meio Ambiente estima-se que pelo menos 8               
milhões de toneladas de lixo plástico vão parar nos mares anualmente, onde sufocam os              
recifes de corais e ameaçam a fauna marinha vulnerável. De acordo com a ONU, são               
necessários pelo menos 450 anos para que uma garrafa de plástico se decomponha e              
desapareça do meio ambiente.  

Segundo Pereira (2014) existe o desafio de lidar com essa problemática, que             
não é apenas de cunho ambiental, mas também econômico, social e de saúde pública,              
tornando o contexto complexo e de difícil cooperação quando se envolve vários            
segmentos da sociedade, sejam eles empresas comerciais, órgãos públicos e instituições.           
Outras questões críticas relacionadas a essa problemática são: a falta de conhecimento            
da sociedade e técnico-científica sobre o assunto, juntamente com a ineficiência de            
sistemas de monitoramento que permitam realizar análises quali-quantitativas do         
problema; a dificuldade de elaboração e implementação de políticas públicas e           
regulações específicas para este tipo de resíduo, que possui alta durabilidade, resistência            
e maleabilidade (UNEP; NOAA, 2011); e a necessidade de mudança de padrões            
culturais associados à sociedade de consumo na qual estamos inseridos que, durante            
muito tempo, considerou o meio ambiente um semidouro inesgotável. 

Assim, o presente trabalho teve como principal objetivo fazer o levantamento            
quantitativo pontual dos copos plásticos utilizados no Restaurante Universitário (RU) do           
Instituto de Ciências do Mar e, por meio dos resultados posteriormente elencados neste             
trabalho, sensibilizar os alunos, corpo docente e frequentadores do RU sobre essa            
questão. E, posteriormente, abordar formas de mitigação da prática do consumo           
desenfreado.  

 
Metodologia 

A metodologia consistiu em duas partes: 1) Coleta dos resíduos inorgânicos do            
lixo do Restaurante Universitário (copos plásticos) e 2) Atividades de sensibilização em            
prol da diminuição do uso de plástico no ambiente universitário.  

De início, houveram dois dias de coleta, realizados no dia 23 e 30 de agosto e 13                 
de setembro de 2018, respectivamente. A retirada desse material de origem plástica foi             
realizada no fim do horário de almoço, com o auxílio dos funcionários do restaurante              
universitário. Posteriormente a coleta, o material foi recolhido e levado para a realização             
da contagem e os valores encontrados foram tabelados em planilhas, com o intuito de              
um melhor acompanhamento.  

E, para uma análise comparativa, foram estimados quantos copos seriam          
utilizados por dia, semana, mês e ano, tendo como base a média diária de copos               
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quantificados pelo projeto. Além disso, foram feitas estimativas em relação ao valor            
gasto com esses utensílios.  

Posteriormente a isso, foram realizadas atividades de sensibilização ambiental         
voltada para o uso, primeiramente, dos copos plásticos. Um exemplo desses foi a             
campanha “Traga sua caneca ou copo para o R.U”, onde os estudantes, docentes,             
servidores e usuários do R.U em geral eram estimulados a levarem seu próprio utensílio              
para tomar água/suco.  
 
Resultados e Discussão 

Em relação à contagem dos copos descartáveis, a primeira contagem foi           
realizada no dia 23 de agosto antes do início da campanha e foi revelado que 114 copos                 
haviam sidos consumidos. No dia 30 de agosto, quando a campanha estava em vigor,              
haviam sido consumidos 115 copos e no dia 13 de setembro, ao término da campanha,               
113 copos foram contabilizados. Como solução imediata para o incentivo da campanha            
“Traga seu copo’’ o instituto colocou uma pia no restaurante universitário, tentando            
incentivar os seus frequentadores a levar seu copo e lavá-lo no próprio RU. 

Além disso, foram coletados os sacos com um conjunto de 100 copos para o              
levantamento de quantos sacos por dia eram utilizados no RU de acordo com os              
servidores do restaurante universitário. Assim, notou-se que em média dois sacos com            
100 unidades de copos são utilizados por dia no horário do almoço no restaurante              
universitário do Instituto de Ciências do Mar (Labomar-UFC). Foi feito o levantamento            
do preço de cada pacote com 100 unidades de copos plásticos de acordo com as               
informações contidas na embalagem e foram retiradas as informações de que em cada             
pacote há 250 gramas de copo. 

Desta forma, de acordo com o site de vendas Papelex, uma embalagem com 100              
unidades de copos plásticos custam o valor de 5,45 reais. Assim, através desses dados,              
estimou-se que 200 copos plásticos são utilizados por dia no restaurante universitário,            
fazendo com que haja um gasto de 10,90 reais para sua compra e 0,5 kg de copos sejam                  
descartados. Por semana 1000 copos são utilizados totalizando em 2,5 kg de copos,             
onde é gasto R$ 54,50 na sua aquisição. Por mês 4000 copos são utilizados, totalizando               
10 kg e um valor de R$ 218,00 é gasto na sua compra. E por fim, por ano 48000 copos                    
são utilizados, totalizando 120 kg e gastando um total de R$ 2.1616 (Tabela 01) .  

 
Tabelas 01: Gastos com o consumo de copos plásticos do Restaurante Universitário do Labomar. 

 

Período  Quantidade de pacotes Valor Total 

Dia 2   R$ 10,90 

Semana 10   R$ 54,50 

Mês 40  R$ 218,00 

Ano 480  R$ 2.616,00 

 
Tabelas 02: Quilogramas de copos plásticos consumidos no Restaurante Universitário do Labomar. 

 

Período Quantidade de copos Kg de copos 
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Dia 200 0,5 

Semana 1.000 2,5 

Mês 4.000 10 

Ano 4.800 120 

 
Tabelas 03: Número de copos plásticos consumidos no Restaurante Universitário do Labomar.  

 

Período Nº de copos de plástico 

Dia 200 

Semana 1.000 

Mês 4.000 

Ano 4.800 

 
      Fonte: Autor (2019). 

 
Assim, para calcular a quantidade de copos utilizados por dia, semana, mês e ano, foram               
considerados os 5 dias úteis do Restaurante Universitário, a equação utilizada para            
chegar a esses resultados foi:  

 
Quantidade de copos por dia/semana/mês/ano = nº de copos por pacote x nº de 

pacotes utilizados por dia/mês/ano 
 

No caso dos gastos, as informações levantadas consideram o preço de 5,45 reais por              
pacote de copos, e 10,90 reais o preço de dois pacotes, que são utilizados diariamente.               
Assim, a equação utilizada para calcular os gastos foi: 
 

Gasto diário/semanal/mensal/anual com pacotes de copos = valor de um pacote x 
nº de pacotes usados por dia/semana/mês/ano 

 
Verificado que na embalagem do pacote está definido que o peso de 100 unidades de               
copo pesa 250 gramas, desta forma, um copo pesa 2,5 gramas, assim para calcular              
quanto kg de copos é utilizados por dia, semana, mês e ano, foi utilizada a equação: 
 

Quilogramas de copos por dia/semana/mês/ano = quantidade de copos por 
dia/semana/mês/ano x peso unitário do copo.  

 
Em relação ao abaixo-assinado para retirada dos copos do RU, foram coletadas            

161 assinaturas, contando com estudantes de graduação e pós-graduação, técnicos e           
professores que frequentam o restaurante universitário do Labomar e veem a           
importância da incorporação de ações mais sustentáveis visando uma melhor relação do            
homem com o planeta.  

Apesar dos esforços, o abaixo assinado não teve eficiência, pois havia a            
necessidade de um maior número de assinaturas e nos foi informado que a Universidade              
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não pode deixar de fornecer os copos descartáveis sem um planejamento prévio. Tendo             
isso em vista, foi lançada a proposta pelos alunos do projeto de serem oferecidos copos               
de acrílico a fim de serem reutilizados, porém a proposta não foi bem aceita, pois               
acarretaria uma sobrecarga para os funcionários do RU que deveriam, além de            
desenvolver suas atividades anteriores, lavar um grande número de copos por dia. 

Devido aos esforços dos participantes do projeto “Educação Ambiental voltada          
para o plástico’’ ele se tornou um projeto fixo do PET Oceanografia tendo seu nome               
mudado para “Projeto Plástico’’ onde continuam sendo realizadas ações de          
conscientização ambiental, como a realizada no dia 19 de fevereiro de 2019 onde o PET               
Oceanografia apresentou o projeto em uma reunião do InterPET Ceará sediada no            
Labomar. Os membros do InterPET apoiaram a causa e foi criada uma comissão do              
meio ambiente que propôs um InterPET temático sediado pelo PET Engenharia           
Ambiental da UFC onde foram abordados temas como descarte adequado de resíduos            
sólidos e conscientização ambiental. 

Além disso, o contato com a diretora do projeto “UFSC sem plástico” acarretou             
uma série de ideias que podem ser aderidas posteriormente pelo projeto, como:            
realização de um questionário visando a quantificação de pessoas que utilizam copos            
descartáveis no RU e identificação do motivo pela qual os utilizam, campanha de             
doação de copos para o projeto, visando uma posterior distribuição para as pessoas que              
não levam seu copo para o Restaurante Universitário ou para o seu armazenamento em              
uma bandeja visando a utilização desses copos em vez de descartá-los. Sugerir que o              
R.U parasse de fornecer os copos durante 3 dias na semana para ver como as pessoas se                 
adaptaram a isso e a junção do Projeto Plástico com o InterPET Ceará para que o                
projeto também abrangesse outros campus fazendo, assim, com que o Projeto se            
tornasse também “UFC sem Plástico”, realizando a parceria com o projeto já existente             
“UFSC sem plástico’’ que nos dariam o total suporte para a manutenção do projeto. 

 
Conclusões: 

A Educação Ambiental voltada para o plástico do PET Oceanografia, apesar de            
recente, apresentou importantes estimativas de uso de copos plásticos que mostram a            
relevância desse estudo para fins tanto econômicos como socioambientais, além de,           
posteriormente, ter se tornado um projeto fixo chamado “Projeto Plástico” e sendo            
aprimorado para se tornar mais efetivo. Ademais, com o apoio do Movimento InterPET,             
pode abranger um público de forma mais ampla, de modo a envolver toda a comunidade               
da Universidade Federal do Ceará. De fato, essa preocupação com a meio ambiente,             
torna este projeto deveras significativo, abrangendo diversos temas que precisam ser           
discutidos em relação ao consumo de materiais descartáveis e o quão é relevante ter a               
contestação de que tais mudança, apesar de, relativamente, pequenas, podem resultar em            
melhorias apreciáveis.   
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

Resumo 

Diante da modernização dos laboratórios didáticos de Física e também da busca pelo melhor 

custo-benefício para a Instituição de Ensino e seus discentes, existem opções que podem ser 

adaptadas e aplicadas a muitos conteúdos, de forma a serem alternativas viáveis, diferentes e 

acessíveis a diferentes cenários minimamente capazes de ofertar uma disciplina de Física 

Experimental. 

Muitos são os avanços tecnológicos perceptíveis na sociedade contemporânea brasileira, como 

a universalização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Tais avanços formam 

um fator importante que leva professores modernizem suas práticas docente a fim de atender 

um público com mais acessibilidade a diferentes tecnologias, estas que podem ser integradas 

em diferentes ambientes de aprendizagem nas mais diversas modalidades de ensino. 

A partir desta premissa, os autores unir diferentes recursos de análise de dados a fim de justificar 

a utilização destes em laboratórios experimentais de Física, na obtenção de dados e no 

desenvolvimento didático de conclusões acerca de determinados fenômenos, que neste caso, 

utilizaremos o fenômeno de uma bola saltitante como exemplo. 

 

Palavras – chave  

TICs, Videoanálise, Energia, Ensino de Física. 

 

Introdução 

Atualmente, apesar da modernização e padronização de diversas atividades laboratoriais, a 

demanda de diferentes metodologias e/ou quantidade de discentes é mutável a cada semestre. 

Com o avançar das tecnologias acessíveis ao público geral, as TICs funcionam como  

 

                                                
1 PETiano discente bolsista do grupo PET Física e discente do curso de Licenciatura em Física da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro. 
2 PETiano discente egresso do grupo PET Física e discente do curso de Licenciatura em Física da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro. 
3 PETiano tutor do grupo PET Física e docente do Departamento de Física da Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro. 
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recurso motivador que abrange uma gama maior de possibilidades pedagógicas (MARTINHO 

& POMBO, 2009).  

De acordo com a definição de Mendes (2008), as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs) formam um conjunto de recursos tecnológicos que, se utilizados de forma integrada, 

propiciam a automação e/ou a comunicação nos processos presentes na indústria, negócios, 

pesquisa científica e também no ensino. Estas tecnologias permitem o agrupamento, 

distribuição e compartilhamento de informações, de forma a ser feita via smartphone, televisão, 

rádio, computadores, etc. 

Além disso, segundo Murphy (2003), as TICs podem servir como uma ferramenta capaz de 

fornecer uma referência e fonte de dados para a exploração, através de simulações controláveis, 

quadro digitais ou slides. 

Assim, buscamos fazer o estudo de diferentes TICs utilizados de forma síncrona não apenas 

para aquisição de dados de um experimento em específico, mas também pela validação de cada 

TIC através da comparação com outra e com os valores teóricos. 

Para tal, acreditamos em 3 fontes de obtenção de dados justamente pela facilidade de serem 

adquiridos gratuitamente pela internet, como o Tracker® (BROWN, 2015) para a vídeoanálise, 

PhyPhox para captura de sons através de sensores de smartphone e um applet em linguagem 

Java que gere todos os dados necessários de comparação. Tais ferramentas possuem uma tema 

de estudo em comum com amplas possibilidades de realização de atividades: a Mecânica. Com 

isso, exploraremos a análise síncrona de cada software no fenômeno de ressalto de uma bola. 

Como já exposto acima, cada TIC irá ser utilizada como uma fonte de dados para a exploração 

do fenômeno, cada um com sua particularidade. O software Tracker® tem como proposta 

analisar a dinâmica de um dado fenômeno física a partir de pontos e medidas de calibração 

fornecidas pelo usuário em uma filmagem do mesmo fenômeno, restando ao mesmo fazer a 

interpretação e análise dos dados gerados pelo programa. O PhyPhox utiliza de sensores 

disponíveis no smartphone para coletar e gerar dados específicos de acordo o desejado. Este 

app é capaz de medir a aceleração, campos magnéticos e sons. Por fim, o applet utilizado foi 

uma adaptação feita pelos autores utilizando o Easy Java Simulations (ESQUEMBRE, 2014) 

para editar de acordo com o necessário a simulação “AEV Bola Saltitona” (RODRIGUES & 

CARVALHO, 2013).  

No que tange ao ressalto de uma bola, pode-se dizer que a mesma ao atingir o solo, esta possuirá 

uma velocidade que chamaremos de 𝑉1, que é modificada para uma velocidade de subida 𝑉2, 

devido dissipação da energia mecânica em outras formas de energia, como a térmica (ao 

esquentar a superfície) e a energia sonora (som produzido pelo impacto da bola na superfície). 

Essas velocidades podem ser obtidas quantitativamente assumindo que há conservação da 

energia mecânica envolvida no movimento de subida e descida da bola. Da forma que: 

𝐸𝑚1 = 𝐸𝑚2   (2) 

Assim, é possível também dizer que a energia mecânica envolvida em todo o processo é 

conservada de modo que ao corpo perde altura, este ganha velocidade na descida, e o contrário  
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acontece na subida. Esta relação acontece através das energias cinética e potencial 

gravitacional, respectivamente da seguinte forma: 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2   (3) 

𝐸𝑝𝑔 = 𝑚𝑔ℎ   (4) 

Nas equações acima, m assume o papel da massa do corpo, g para a aceleração gravitacional 

local, v sendo a velocidade do corpo e h a altura do corpo. 

Assim, teremos a conservação da energia mecânica expressa como: 
1

2
𝑚𝑣1

2 + 𝑚𝑔ℎ1 =
1

2
𝑚𝑣2

2 + 𝑚𝑔ℎ2   (5) 

Com isso, no caso de uma colisão inelástica, ou seja, onde não há a conservação de energia, 

existe uma grandeza adimensional que define o tipo de colisão ocorrida entre dois corpos, 

baseada na razão entre as velocidades de subida e descida do corpo em movimento, de tal forma 

que pode ser expressa como: 

𝑒 =
|𝑣1|

|𝑣2|
=

√2𝑔ℎ2

√2𝑔ℎ1
= √

ℎ2

ℎ1
  (6) 

Este coeficiente nos ajuda a definir como será o comportamento do corpo ao longo do 

movimento, bem como caracterizar se houve ou não conservação da energia mecânica. 

Utilizando tais argumentações e referenciais, neste trabalho temos por objetivo demonstrar a 

utilização e validação de diferentes recursos tecnológicos em metodologia experimental 

investigativa. Esse objetivo influencia diretamente no leque de opções que possam ser utilizadas 

no processo de ensino-aprendizagem da física, seja em aula teórica ou experimental. 

 

Metodologia 

 

Para avaliar a aquisição de dados a partir de todas as fontes propostas para este trabalho, foi 

necessário definir todo o sistema a ser analisado, posições de sensores e filmadores, bem como 

medidas de referência para calibração da videoanálise. 

O experimento consistiu em filmar a trajetória de uma bola de ping-pong de massa aferida sendo 

2,5 gramas e captar o som de impacto desta numa superfície horizontal, uma bancada de 

laboratório, a 0,35 metros de altura. Dessa forma, foi possível realizar uma filmagem de 5 

segundos, separando-o em 54 frames a serem analisados utilizando o software Tracker®. 
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Figura 01: Análise do experimento na interface do Tracker®. 

 
Fonte: Autores deste trabalho. 

 

Concomitantemente, os sons produzidos pelos choques da bola com a bancada foram captados 

pelos sensores do celular 1 e analisados pelo aplicativo PhyPhox®, que já exibe os valores já  

calculados para as diferentes alturas alcançadas e a energia mecânica dissipada para cada 

ressalto. 

 

Figura 02: Dados gerados dispostos na interface do PhyPhox 

 
Fonte: Autores deste trabalho. 
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Posteriormente, os autores reproduziram o fenômeno em um applet, desenvolvido pelos autores 

baseado em produções de terceiros (RODRIGUES & CARVALHO, 2013) em linguagem Java, 

utilizando as mesmas condições e aproximações para o experimento real, obtendo valores 

esperados de acordo com a teoria e com bastante precisão, de até doze casas decimais, utilizando 

um método de resolução de Equações Diferenciais Ordinárias, necessárias para a descrição 

quantitativa do movimento (CHRISTIE, 1976). 

 

Figura 03: Simulação de bola saltitante e seus respectivos dados e gráficos gerados. 

Fonte: Autores deste trabalho. 

 

Dessa forma, foi possível obter resultados semelhantes, comparáveis e utilizáveis a partir de 

três fontes distintas de análise de dados, podendo avaliar o quão confiáveis podem ser estes 

recursos. Apesar de diferentes métodos utilizados para gerar as medidas indiretas, suas 

diferenças quantitativas apresentam leve discrepância, conforme visto nos resultados a seguir. 

 

Resultados e Discussão 

 

Após todos os processos descritos na metodologia, o tratamento de dados proposta não foi uma 

tarefa árdua, visto que grande parte dos dados necessários foram gerados automaticamente 

pelos softwares utilizados. Para os valores encontrados, estes foram determinados de acordo 

com a equação (1) e considerando a aceleração local da gravidade como 𝑔 = 9,8067 𝑚/𝑠2. 
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Tabela 01: Valores fornecidos pelos softwares sobre a Energia Cinética para diferentes alturas. 

 

Fonte: Autores deste trabalho  

 

A partir da tabela 1 podemos comparar as pequenas diferenças entre os valores encontrados, 

considerando suas diferenças de acordo com particularidades de cada método para obtenção 

dos valores. É possível também, a partir dos dados da tabela 2, avaliarmos de forma quantitativa 

a perda de energia do sistema através da subtração da energia mecânica em uma determinada 

altura pela energia mecânica referente a altura anterior, conforme mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 02: Perda de energia para cada ressalto da bola. 

 

Fonte: Autores deste trabalho  

 

É importante notar que tais valores podem ser mostrados de forma qualitativa no gráfico da 

Energia Mecânica em função do tempo gerado pelo applet, como pode ser visto na figura a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia Mecância 

Relação altura-

energia mecânica 

Valor 

Teórico 

(𝑱 × 𝟏𝟎−𝟑) 

PhyPhox 

(𝑱 × 𝟏𝟎−𝟑) 

Tracker 

(𝑱 × 𝟏𝟎−𝟑) 

Applet 

(𝑱 × 𝟏𝟎−𝟑) 

Altura 0 8,0069 

 

8,0069 8,0037 8,0069 

Altura 1 5,9337 64553 5,3060 5,9357 

Altura 2 4,3980 5,2029 4,9220 4,4003 

Altura 3 3,2594 4,4959 3,2430 3,2621 

Perda de Energia Mecânica 

Relação ressalto-

perda de energia 

mecânica 

Valor Teórico 

(𝑱 × 𝟏𝟎−𝟑) 

PhyPhox 

(𝑱 × 𝟏𝟎−𝟑) 

Tracker 

(𝑱 × 𝟏𝟎−𝟑) 

Applet 

(𝑱 × 𝟏𝟎−𝟑) 

1º ressalto 2,0732 1,5516 2,6977 2,0712 

2º ressalto 1,5357 1,2524 0,3840 1,5354 

3º ressalto 1,1386 0,7070 1,6790 1,1382 
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Figura 04: Gráfico da Energia Mecânica em função do tempo decorrido 

 
Fonte: Autores deste trabalho. 

 

É finalmente que podemos, a tirar da análise do primeiro ressalto de que, em comparação com 

os valores esperados para cada perda de energia, o PhyPhox apresenta um desvio padrão de 

25,16%, 30,12% para o Tracker®  e 9,65% para o applet. Apesar dos valores altos, é importante 

ressaltar de que são utilizados dados com precisão de até sete casas decimais. 

Foram feitos também os cálculos para as perdas de energia também de cada fonte, com valores 

próximos e justificados de acordo com a existência de erros sistemáticos e aleatórios por parte 

do PhyPhox e do Tracker® (FONSECA, 2004) 

 

Conclusões: 

Antes de declararmos quaisquer conclusões, é necessário atentarmos para dois pontos. 

• A presença de condições climáticas, distância dos sensores ao sistema montado, 

imprecisão do valor estimado para a aceleração local da gravidade e da quantidade de 

frames por segundo influenciam indiretamente nos resultados obtidos através do 

Tracker® e do PhyPhox. 

• É aceitável o uso dos dados gerados pelo applet como sendo fidedignos ao valor teórico 

esperado devido ao alto número de cálculos com precisão realizados passo a passo da 

simulação, baseados nas equações que descrevem o movimento. 

De acordo com todas as afirmações e dados explorados, pode-se mostrar que os recursos 

utilizados podem ser utilizados não só separadamente para aquisição de dados, bem como 

podem ser trabalhados em conjunto entre si no objetivo de estimular nos discentes a indagação 

das diferenças de resultados, complementando os objetivos de uma aula prática exploratória e 

procedimental, por exemplo. 
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Também é importante destacar que o uso destas ferramentas não exclui o uso de aparatos 

específicos de cada prática laboratorial, configurando um cenário de complementação 

pedagógica entre recursos. 
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EIXO TEMÁTICO: Saúde Coletiva como meio de transformação 

 

Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar os níveis de ansiedade dos alunos do primeiro ao décimo 

período do curso de graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (sede) e propor um plano de ação desenvolvido pelo grupo PET Engenharia 

Florestal. A amostra do estudo foi composta por 79 alunos do curso de graduação em 

Engenharia Florestal da UFRPE/sede, Recife-PE. Os alunos responderam a um questionário 

online, composto por 20 afirmações e resposta de 1 a 4, estas respostas foram pontuadas e 

assim obteve-se o escore final. Os alunos foram agrupadas em três grupos e para avaliação 

dos resultados, considerou-se a seguinte caracterização: 20 a 40 pontos, baixo nível de 

ansiedade; 41 a 60 pontos, médio nível de ansiedade; 61 a 80 pontos, alto nível de 

ansiedade. Todos os grupos se enquadram no nível médio de ansiedade, com o Grupo 3 

apresentando maior média, 55,64, seguido do Grupo 1 com média 51,97 e o Grupo 2 com 

média 49,41. De todos os grupos, o que apresentou menor percentual de estudantes com 

nível baixo de ansiedade foi o Grupo 3, que também foi o grupo com maior percentual de 

estudantes com nível alto de ansiedade. Todos os grupos estão dentro do nível médio de 

ansiedade, sendo as maiores médias gerais e maiores percentagens de estudantes com nível 

alto de ansiedade do Grupo 3 e Grupo 1, respectivamente, tornado assim o inicio e o final 

do curso os mais propensos a desenvolver ansiedade. 

 

 Palavras – chave: Ansiedade; Graduação; Plano de ação. 

 

Introdução 

 

A ansiedade é uma condição emocional relacionada a eventos adversos (FARAH, 2001). 

No último século vem se expressando de forma significativa, devido às mudanças 

econômicas, sociais e culturais, que requerem adaptações a um ritmo de vida novo, 

caracterizando o século XX como “era da ansiedade” (TWENGE, 2000). 
 

¹PETiano/a bolsista do grupo PET Engenharia Florestal e discente do curso de Engenharia Florestal da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. 
²Tutor do grupo PET Engenharia Florestal e discente do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. 
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O ingresso na universidade traz mudanças causadas por novas experiências, novos 

vínculos afetivos, autonomia na realização das atividades acadêmicas, longas horas de 

estudos, dúvidas e desapontamentos em relação à carreira escolhida e responsabilidades 

mais complexas (LANTYER, 2016). 

Ao encarar a realidade, o estudante pode passar a sentir-se ansioso. Vários fatores 

socioeducacionais contribuem para intensificar esse sentimento, como dificuldades 

financeiras, transição da adolescência para a fase adulta e o cumprimento das exigências 

curriculares (BASSOLS, 2008: MOFFAT, 2004). 

Ao tentar ultrapassar estes obstáculos, existem vários aspectos que podem ser 

considerados estressores a depender do nível em que o aluno se encontra (início, meio 

ou fim do curso), que variam desde excesso de tarefas acadêmicas e falta de motivação 

nos estudo a conflitos com professores ou colegas e falta de recursos para se manter na 

faculdade. (BARDAGI, 2007). 

Sabendo-se da importância do bem-estar emocional do estudante para o desempenho 

satisfatório das atividades acadêmicas, este trabalho objetivou avaliar os níveis de 

ansiedade dos alunos do primeiro ao décimo período do curso de graduação em 

Engenharia Florestal da UFRPE/Sede e propor um plano de ação desenvolvido pelo 

grupo PET Engenharia Florestal. 

 

Metodologia 

 

A amostra do estudo foi composta por 79 alunos do curso de graduação em 

Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco (sede), situada no 

município de Recife-PE. Os alunos responderam a um questionário online para 

avaliação do estado emocional dos alunos de diferentes períodos, gêneros e idades. O 

questionário continha algumas afirmações que têm sido usadas para descrever 

sentimentos pessoais, não haviam respostas certas ou erradas, e os alunos foram 

instruídos a dar respostas que mais se aproximasse de como eles estavam se sentindo. 

O questionário foi uma adaptação do Teste de Ansiedade STAI - State-Trait Anxiety 

Inventory ou, em português, IDATE - Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

(SPIELBERGER, 1989). Spielberger (1989),define a ansiedade-traço, como as 

diferenças individuais relativamente estáveis em propensão à ansiedade, ou seja, 

diferença na tendência em reagir a situações ameaçadoras, com elevações de intensidade 

no estado de ansiedade. O IDATE é autoaplicável, tanto individualmente, quanto em 

grupo. 

O questionário foi composto por 20 afirmações, havendo perguntas positivas e 

negativas, sendo que, para cada uma delas, o indivíduo atribui uma resposta de 1 a 4, 

que no nosso caso foi substituído por: Quase nunca, Às vezes, Frequentemente ou 

Quase sempre, obtendo-se um escore final, que poderá ser 20, no mínimo, e 80, no 

máximo para perguntas negativas e o inverso para perguntas positivas. Baixo escore no 

teste corresponde a baixo nível de ansiedade, e alto escore, a alto nível de ansiedade. 

Para facilitar a interpretação dos dados, as respostas dos alunos do primeiro ao 

décimo período foram agrupadas em três grupos, o primeiro grupo continha alunos do 

primeiro ao terceiro período, o segundo grupo do quarto ao sétimo período e o terceiro 

grupo do oitavo ao décimo período, não havendo distinção de gênero. Essa divisão deu-

se devido à diferença de complexidade das disciplinas ofertadas nesses períodos e a 

tendência dos estudantes do curso de Engenharia Florestal para atividades 

extracurriculares nos respectivos períodos contidos em cada grupo. 
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Para avaliação dos resultados, seguimos o proposto por Spielberger (1989), 

considerando a seguinte caracterização: 20 a 40 pontos = baixo nível de ansiedade; 41 a 

60 pontos = médio nível de ansiedade; 61 a 80 pontos = alto nível de ansiedade. Fez-se 

a pontuação individual de cada aluno e posteriormente uma média da pontuação dos 

alunos inseridos em cada grupo. 

 

Resultados e Discussão 

 

O questionário IDATE-traço trouxe informações relevantes sobre como anda a 

saúde emocional dos estudantes de graduação do curso de Engenharia Florestal, da 

UFRPE/Sede. Após a análise do questionário, verificou-se que o Grupo 3 apresentou a 

maior média, sendo ela de 55,64, seguido do Grupo 1 com média de 51,97 e o Grupo 2 

com média 49,41 (Gráfico 1). Segundo a metodologia utilizada neste trabalho, proposta 

por Spielberger (1989), foi possível a classificação do nível de ansiedade de cada grupo, 

onde constatou-se que todos os grupos se enquadram no nível médio de ansiedade. 

Gráfico 1. Pontuação final do questionário IDATE-traço respondido por estudantes do primeiro ao 

décimo período do curso de graduação em Engenharia Florestal da UFRPE/Sede. 

 
 

É importante ressaltar que, mesmo que todos os grupos se enquadrem em nível 

médio de ansiedade, dentro dos grupos existem extremos que merecem ser considerados 

na avaliação. De todos os grupos, o que apresentou menor percentual de estudantes com 

nível baixo de ansiedade foi o Grupo 3, com 14,29% e também foi o grupo com maior 

percentual de estudantes com nível alto de ansiedade, com 35,71%. O Grupo 2 foi o que 

apresentou menor percentual de estudantes com nível alto de ansiedade, com 12,50%, 

maior percentual com nível baixo de ansiedade, com 18,75% e maior percentual com 

nível médio de ansiedade, com 71,88%. Já o Grupo 1 obteve uma percentagem maior 

que o Grupo 3 para nível médio de ansiedade, com 63,64%, para o nível baixo e médio 

de ansiedade apresentou 15,15% e 21,21% respectivamente (Gráfico 2). 
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Não é de grande surpresa que o Grupo 3 tenha apresentado a maior média final entre 

os grupos (Gráfico 1) e maior percentual de estudantes tendendo ao extremo de níveis 

altos de ansiedade (Gráfico 2). Este grupo é composto por estudantes do oitavo ao 

décimo período do curso, sendo acometidos por constantes preocupações com o futuro 

profissional, e existe uma forte tendência de que estes estudantes desenvolvam um 

maior número de atividades extracurriculares, além de cursarem disciplinas mais 

específicas e complexas. 

Gráfico 2. Percentual de estudantes de cada grupo enquadrados nos diferentes níveis de ansiedade após o 
questionário IDATE-traço respondido por estudantes do primeiro ao décimo período do curso de 

graduação em Engenharia Florestal da UFRPE/Sede. 

 
 

O Grupo 1 apresenta a segunda maior média final entre os grupos (Gráfico 1) e 

segundo maior percentual, tendendo ao nível alto de ansiedade (Gráfico 2). Este grupo é 

formado por estudantes do primeiro ao terceiro período do curso, que corresponde ao 

ciclo básico, e é neste ciclo que são ofertadas disciplinas básicas aos cursos de 

engenharia, como Cálculo, Física, Química e outra disciplinas, nas quais os calouros 

apresentam grandes dificuldades. Além disso, é nesta fase que aparecem dúvidas quanto 

a permanência no curso, período de maior índice de evasão, ocasionando assim níveis 

elevados de ansiedade. 

Partindo destes resultados, o Programa de Educação Tutorial - PET Engenharia 

Florestal - pretende elaborar um plano de ação, visando atividades complementares com 

o objetivo de melhorar o bem-estar emocional dos estudantes de graduação do curso de 

Engenharia Florestal. Com base nestes resultados, pretende-se desenvolver as  

atividades em conjunto com o Departamento de Ciência Florestal, solicitando apoio 

para o desenvolvimento de um dia voltado à saúde mental e emocional dos estudantes, 

esclarecendo sobre a importância do bem-estar emocional. 

Objetiva-se que o Grupo PET Engenharia Florestal seja um agente de melhoria para 

o curso de graduação, seguindo assim as diretrizes do programa. Por meio disto, 

pretende-se criar um momento com profissionais da área de saúde, para instruir os 

estudantes sobre o que é ansiedade, depressão e como isto pode influenciar 
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negativamente no desempenho das atividades curriculares. Além disso, o Grupo PET 

propõe mostrar como ter acesso aos profissionais do ramo da saúde e a importância de 

contatá-los, seja na universidade ou fora dela. 

Como alternativa às terapias convencionais, foi recentemente criado um grupo de 

nome Luz da Rural. Este grupo é voltado para cura emocional, utilizando diversas 

terapias holísticas, entre elas Reiki e constelação sistêmica, o intuito é que este grupo 

seja apresentado aos estudantes como uma alternativa ao convencional e assim possa vir 

a auxiliar também na melhoria do bem estar emocional dos estudantes. 

 

Conclusões 

 

O inicio e o final do curso são os períodos que mais afetam os estudantes de 

graduação em Engenharia Florestal da UFRPE. Todos os grupos estão dentro do nível 

médio de ansiedade, sendo as maiores médias gerais e maiores percentagens de 

estudantes com nível alto de ansiedade do Grupo 3 e Grupo 1, respectivamente. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 
Resumo 

O mercado de trabalho está exigindo cada vez mais que os novos profissionais possuam 

uma capacidade de senso crítico, criatividade e poder de decisão já consolidados desde a 
graduação. Nesse sentido, buscando uma formação acadêmica completa, o Programa de 

Educação Tutorial de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte tem como um dos seus pilares a iniciação científica, a qual é desenvolvida por 
todos os PETianos. Para avaliar o impacto dessa atividade nos componentes do grupo, 

foi feito um levantamento de PETianos egressos e atuais e aplicado um questionário 
com o intuito de levantar dados que comprovem a relevância da produção de pesquisas 

científicas durante a graduação. Os resultados apontaram de maneira simples e direta o 
impacto positivo do envolvimento dos discentes com a iniciação científica, o qual foi 
expresso através da produção de artigos científicos, submissão de trabalhos em eventos 

acadêmicos e a possibilidade de moldar o futuro profissional. 
  

Palavras – chave  
Iniciação científica, produção acadêmica, pesquisa, ciência. 

 

Introdução 
Desvendar quais peças formam corretamente um quebra-cabeça pode ser um 

desafio. E é com base nessa analogia de encontrar soluções que Kuhn (2013) afirma que 
fatos já constatados e o questionamento acerca destes fatos, como também, o limiar 
entre a teoria e prática, traduzem o que definimos como ciência. Sendo ela, esta forma 

estabelecida de como enxergar o mundo por meio de formatos distintos.  
 A procura constante sobre o entendimento da realidade, possibilita que a ciência 

assuma um formato altamente mutável e variável com o tempo. Além disso, é 
estabelecida uma corrente histórica, haja vista que questionamentos posteriores surgem 
a partir de formulações já estudadas anteriormente. Assim sendo, a ciência é construída 

através destes ciclos continuamente e dessa maneira, resultam em avanços. (TEIXEIRA, 
2013) 

 Sabe-se ainda que ciência e pesquisa são conceitos que andam lado a lado, 
contudo existem pequenas diferenças. A pesquisa é definida como a atividade básica da 
ciência. Ambas se correlacionam no sentido de que a pesquisa é a própria geração de 
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conhecimento, que por sua vez é utilizada como caminho para se adquirir o 
entendimento da realidade. (MICHEL, 2005) 

 Todavia se caracteriza como pesquisa científica aquela que apresente 
metodologia e técnicas determinadas, no intuito de alcançar um entendimento acerca da 

realidade empírica. (RUDIO, 2009). Em contrapartida, Appolinário (2004) ressalta a 
amplitude do termo pesquisa, destacando vinte e três verbetes utilizados para definir as 
suas classes. Podemos citar, como exemplo: pesquisa aplicada, pesquisa etnográfica, 

pesquisa experimental e pesquisa qualitativa.  
O ambiente universitário possui entre os seus principais alicerces a pesquisa 

científica e portanto este estímulo se faz essencial (GUIMARÃES, 2001), ao ser 
inserido dentro de um programa de iniciação científica um discente começa a 
experimentar uma mudança na sua função no âmbito acadêmico no qual este deixa de 

ser um agente passivo e torna-se uma gente ativo do âmbito científico (OLIVEIRA, 
2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A atividade referente à iniciação científica (IC) inserida na estrutura curricular é 
o aspecto pedagógico mais forte no qual o método científico seja compreendido e 
utilizado com eficácia (BEIRÃO, 2010). Isso se dá em função de que, de forma precoce, 

a IC é percebida como algo fundamental para que o discente possa vivenciar os diversos 
aspectos da pesquisa de forma complementar para que este torne-se um profissional 

ativo e qualificado (BEIRÃO, 2016) 
Conforme aponta Moraes (2000), os pontos positivos que podem ser extraídos 

da iniciação científica são muitos e variados, dos quais podem ser destacados a fuga da 

rotina da estrutura acadêmica, agregando o aluno a uma relação mais próxima e 
simpática de seus professores, e das disciplinas e, consequentemente, com o 

desenvolvimento de trabalhos gera ao discente uma qualificação na oralidade, na escrita 
e em prática manuais. Outro ponto bastante positivo que a iniciação científica pode 
proporcionar aos discentes se trata do amadurecimento e a clareza para resolver 

situações desconhecidas e encarar a vida profissional, gerando mais autonomia ao aluno 
(BASTOS, 2010). 

As iniciações científicas possuem uma relação direta com a sala de aula 
(BEIRÃO, 2016) devido ao fato que nesse espaço ocorre o desenvolvimento das 
habilidades de transformação de hipóteses em processos de investigação, ou seja, é na 

sala de aula que se desperta o sentimento de busca por soluções e por respostas 
conhecimento (BEIRÃO, 2016). 

O processo de execução de atividades de iniciação científica está condicionado 
ao elo do aluno, professor e a universidade (OLIVEIRA, 2016). A experiência 
acadêmica é inserida no contexto do aluno e esta é carregada por ele durante toda sua 

vida. Dessa forma a iniciação científica aparece como um caminho bastante importante 
para uma formação acadêmica de qualidade e dotada de experiências de grande 

serventia para o futuro. 
 É com base nos aspectos levantados acima que o Programa de Educação Tutorial 
de Engenharia Química (PET-EQ) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), implementa em suas atividades anuais o desenvolvimento de pesquisa 
científica executada por todos os PETianos do grupo. O intuito desta tarefa é, conforme 

mencionado, possibilitar ao discente uma formação complementar de sua graduação; e é  
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com essa perspectiva que o respectivo trabalho almeja avaliar o impacto desta atuação 
para a pesquisa nacional e para a vida dos próprios PETianos.  

 
Metodologia 

No PET-EQ, todos os membros ativos da graduação, sejam voluntários ou 
bolsistas, devem participar da iniciação científica. Ao ingressarem no grupo, os novos 
PETianos devem buscar pesquisas que os interessem e, após isso, devem contatar os 

respectivos responsáveis a fim de indicarem seu interesse pela área. Caso for aceito, o 
professor responsável pela pesquisa torna-se orientador desse aluno. 

Uma vez ingressando na iniciação científica, o PETiano deve dedicar 10h 
semanais às atividades de pesquisa no laboratório ao qual está vinculado para garantir 
que as atividades de pesquisa propostas possam ser realizadas e, ainda, consiga lidar 

com as atividades planejadas do grupo PET.  
O controle dos alunos que estão na iniciação científica é realizado pela comissão 

de pessoas (CP) do PET-EQ. A comissão solicita, semestralmente, uma declaração 
assinada pelo orientador que contenha, o título/tema da pesquisa desenvolvida pelo 
discente, nome do laboratório ao qual estará vinculado e dados pessoais do PETiano, 

como nome completo, matrícula e CPF. É exigido dos membros, ainda, que ao final do 
ano elaborem uma apresentação sobre as atividades desenvolvidas em sua iniciação 

científica para que o grupo possa acompanhar o andamento das pesquisas. 
Para analisar o impacto dessa metodologia de iniciação científica na vida 

acadêmica de membros ativos e PETianos egressos do PET-EQ, o presente trabalho foi 

dividido em duas etapas: (1) levantamento dos membros antigos do PET por meio do 
SIGPET, levando em consideração o período que corresponde os anos de 2015 a 2018, 

e (2) a aplicação de questionário com os participantes do levantamento.  
O questionário aplicado possuía 23 questões, das quais podem ser destacadas: 

“Quantas pesquisas foram desenvolvidas ao longo desse período que era membro ativo 

do PET?”, “Você chegou a publicar artigos científicos quando esteve no PET?”, “Após 
o fim da graduação, você seguiu a linha acadêmica (mestrado e doutorado)?” e “Como o 

PET EQ o incentivou na pesquisa?”. Outros questionamentos sobre ano de entrada e 
período de participação no PET-EQ, pesquisas desenvolvidas e trabalhos submetidos a 
eventos científicos também foram aplicados. 

 
Resultados e Discussão 

 A partir do questionário realizado com PETianos egressos e atuais membros do 
grupo, foram ouvidas 24 pessoas, das quais oito iniciaram suas atividades em 2015, 
cinco em 2016, seis em 2017 e quatro em 2018 e apenas uma pessoa dos que foram 

ouvidos ingressou ao grupo em 2014. O número de pessoas ouvidas é em detrimento da 
alta rotatividade que o grupo possui.  

 Dentre os entrevistados, cinco permaneceram no PET-EQ por um período de até 
um ano; onze fizeram parte do grupo por dois anos; cinco passaram três anos e três 
pessoas ainda são ativas no grupo.  

Ao analisar as respostas, foi notado que quinze pessoas já faziam iniciação 
científica e submeteram algum trabalho em congressos ou artigos científicos em revistas 

antes de entrar no PET-EQ, enquanto nove não possuíam nenhuma dessas experiências. 
Os motivos abordados no questionário para isso foram: a falta de tempo, por estar no  
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início do curso e não saber com certeza em qual laboratório gostariam de trabalhar e 
porque faziam parte de outra entidade estudantil. 

 A metodologia aplicada no PET para a prática de iniciação científica permite 
que os membros do grupo possam ter o contato com diversas áreas da engenharia 

ingressando voluntariamente nos laboratórios de pesquisa e sem a formalidade de 
investir todo seu tempo a um único projeto, de modo que o discente tenha múltiplas 
possibilidades caso deseje seguir a área acadêmica ou atuar em indústrias. Prova disso é 

que dos 24 alcançados na entrevista, 19 participaram de apenas um laboratório, três em 
dois laboratórios e dois em três laboratórios. 

 Ao longo do período no PET-EQ foram desenvolvidos pelos 24 entrevistados 
um total de 43 pesquisas científicas, sendo elas subdivididas por PETianos segundo o 
Gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Pesquisas desenvolvidas durante o período em que o entrevistado 

permaneceu no PET EQ. 
 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Desses trabalhos científicos, cinco pessoas apresentaram seus trabalhos em 
formato pôster e dois em formato apresentação oral em congressos internacionais. O 

gráfico 2, por sua vez, apresenta os dados de apresentação em congressos nacionais, 
cabendo ressaltar que um dos PETianos foi premiado em um congresso desse nível. 

 
Gráfico 2: Número de trabalhos apresentados em congressos nacionais por 

discentes do grupo PET EQ 

 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Em congressos regionais, houve a participação de sete PETianos apresentando 
seus trabalhos científicos na modalidade banner e cinco em apresentação oral, de modo 

que dois PETianos foram premiados em congressos desse nível. 
Quanto a produção de artigos científicos, foram publicados nove artigos por sete 

membros do PET EQ na época em que estiveram no programa, sendo que dois deles 
foram publicados em periódicos internacionais e cinco em periódicos nacionais. 

Após o fim da graduação, seis PETianos seguiram a linha acadêmica, enquanto 

três preferiam se dedicar a outras áreas. Além disso, doze pessoas afirmaram ainda 
estarem concluindo a graduação e três pretendem seguir a área. 

 Ao serem perguntados como o PET EQ incentivou a seguir na pesquisa, alguns 
responderam que a maior vantagem na metodologia aplicada era a liberdade que tinham 
em seguir na pesquisa e, caso desejarem, mudar de laboratório, pois não dependeriam de 

bolsa, uma vez que já eram bolsistas do programa. Além disso, muitos demonstraram se 
sentirem motivados a continuar na pesquisa e que as atividades no laboratório 

contribuíram para desenvolver criatividade e senso crítico. 
 
Conclusões 

 Ao analisar os resultados obtidos, é possível perceber que a metodologia 
aplicada no PET-EQ da UFRN traz apenas benefícios para aqueles que fizeram ou ainda 

fazem parte do grupo. A iniciação científica é fundamental para a formação acadêmica, 
e somente após ingressar no grupo PET que 37,5% dos entrevistados (9 pessoas) 
tiveram experiências relacionadas à pesquisa e produção acadêmica. 

 A estrutura adotada também torna possível que o PETiano tenha liberdade de 
desenvolver habilidades nas áreas que o interessar, moldando assim sua carreira 

profissional. Vale ressaltar também o desenvolvimento de competências de oralidade e 
escrita, através da submissão de trabalhos em eventos acadêmicos (Gráfico 2). Além 
disso, a contribuição para sociedade não é deixada de lado uma vez que 24 pessoas 

totalizaram uma produção de 43 pesquisas (Gráfico 1.), retornando o investimento que é 
lhes dado. 
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EIXO TEMÁTICO: Organização do Trabalho como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O Grupo de Educação Tutorial da Engenharia de Produção (GET-Produção) da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF) realiza projetos com o intuito de melhoria da graduação. 

Dentre eles o projeto de implementação dos 5 sensos (5S), ferramenta da qualidade usada na 

organização de espaços, o qual foi demandado pelo ramo estudantil  IEEE (Instituto de 

Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) da UFJF a fim de obter melhorias na sua estruturação. 

A partir disso, o objetivo do trabalho foi descrever essa execução e mostrar os resultados 

obtidos com a mesma. Através de uma metodologia de pesquisa-ação, a qual investiga e 

diagnostica um problema que precisa ser melhorado, criou-se um programa de aplicação da 

ferramenta. Tal programa contém 6 etapas, são elas: diagnóstico da situação atual, pesquisa 

pré-implementação do programa, treinamento com dinâmica do programa, criação da lista de 

tarefas, acompanhamento dos cumprimentos das atividades e pesquisa pós-implementação. 

Na sequência, os resultados foram obtidos e perceptíveis, tanto na aplicação do survey pré e 

pós-implementação quanto visualmente no local realizado. Dessa forma, foi possível perceber 

a importância e a aplicabilidade do 5S, bem como a consequente melhoria que o mesmo 

resulta em um ambiente. 
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Introdução 

Silva e Trigueiro (2016) descrevem o programa 5S como uma ferramenta da qualidade 

que visa mudar o comportamento das pessoas, organizar o ambiente  deixando o  mais  limpo  

e  ergonomicamente  adequado,  melhorar  a qualidade de vida dos empregados, reduzir os 

custos e os desperdícios, e aumentar a produtividade da empresa. Além disso, esse programa 

pode ser utilizado tanto em grandes empresas quanto em uma casa. Isso é possível porque, de 

acordo com Silva (1994), o conceito dos cinco sensos são de fácil entendimento e aplicação, 

trazendo resultados expressivos em um prazo curto. 

Seire, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke são as cincos palavras japonesas que 

compõem o programa 5S e que significam, de acordo com Zanini(1997):  

1. Seiri - Senso de Utilização e Descarte: separar o útil do inútil. 

2. Seiton - Senso de Arrumação e Ordenação: identificar e arrumar os objetos 

para facilitar sua localização.  

3. Seiso - Senso de Limpeza: eliminar causas da sujeira e aprender a não sujar. 

4. Seiketsu - Senso de Saúde e Higiene: manter o ambiente favorável à saúde. 

5. Shitsuke - Senso de Autodisciplina: transformar o 5S em um hábito. 

Nesse contexto, o Grupo de Educação Tutorial é, de acordo com Tosta et al. (2006),  

um programa institucional que tem como base a integração da tríade ensino, pesquisa e 

extensão, com o objetivo de melhorar a graduação.  

 Esse grupo, através de uma parceria com o  Ramo Estudantil IEEE da UFJF - uma 

organização sem fins lucrativos fundada nos Estados Unidos e que tem com objetivo 

desenvolver tecnologias em benefício da humanidade - auxiliou o mesmo na implementação 

dessa metodologia. A demanda do Ramo surgiu após a percepção de pontos de melhoria em 

seu ambiente de trabalho. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é descrever a aplicação da metodologia 5S no IEEE 

da UFJF e mostrar os resultados obtidos. 

 

Metodologia 

O presente trabalho pode ser classificado como uma pesquisa-ação, visto que será 

investigado e diagnosticado um problema que precisa ser melhorado. No caso, os membros do 

GET (pesquisadores e participantes representativos da situação) e os membros do IEEE 

(envolvidos de modo cooperativo) estavam presentes no processo. 

“A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo 

cooperativo e participativo.” (Thiollent,1985:14) 

 

Atendendo as necessidades, as limitações apresentadas e as normas do IEEE criou-se 

um programa de trabalho para implantação do programa 5S, como podemos visualizar na 

Figura 01. 
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Figura 01: Etapas do processo de aplicação do programa 5S  

 
Fonte: os autores (2019) 

 

Diagnóstico da Situação Atual 

A implantação da metodologia teve início com visita às dependências da organização 

juntamente com os responsáveis. O local é bem reduzido para uma equipe com 70 membros, 

no entanto, a aplicação da metodologia 5S era visto como essencial. Neste momento, 

procurou-se através de fotografias analisar a situação inicial do segmento para futura análise 

de pontos positivos e de melhoria. Esses registros foram utilizados durante o treinamento com 

o intuito de sensibilizar a equipe. 

 

Pesquisa Pré-Implementação do Programa 

A segunda etapa consistiu na aplicação de um survey com o intuito de diagnosticar as 

necessidades da equipe do IEEE, além da obtenção de informações referente ao conhecimento 

da metodologia 5S. O modelo das afirmações do survey de reconhecimento são apresentados 

abaixo na Figura 02. 

Segundo Pinsonneaul e Kramer (1993), o survey  pode ser descrito como um 

instrumento de pesquisa, normalmente um questionário, com a finalidade de obter 

informações sobre características, opiniões e ações de um  determinado grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221



 
 
 

 

 

Figura 02: Survey de reconhecimento  

 
 Fonte: os autores (2019) 

 

Treinamento com Dinâmica do Programa 

Diante da falta de conhecimento da metodologia 5S pela grande maioria da equipe, 

verificou-se a necessidade da realização de um treinamento. O mesmo teve início com uma 

dinâmica voltada para metodologia de qualidade aplicada. 

Em seguida, foi apresentado para a equipe o surgimento da metodologia e suas 

necessidades, o significado e o benefícios dos 5 sensos e suas dimensões. O treinamento teve 

ainda como objetivo informar a equipe a importância do programa para o segmento, além de 

dicas de como manter o mesmo, visto que eles serão os responsáveis por dar continuidade ao 

programa. Por fim, foram utilizados os registros fotográficos para sensibilizar a equipe. Neste 

momento, foi possível discutir futuras mudanças ao aplicar a metodologia. Em todo momento 

foi reforçado a necessidade da colaboração de todo o grupo durante e após a implantação. 

 

Aplicação dos 5 Sensos  

Para aplicação do programa foi ressaltada a importância dos envolvidos serem pessoas 

com espírito de liderança, pois serão elas as responsáveis pela implantação e propagação da 

metodologia, além de serem encarregadas pela melhoria contínua do segmento. 

Nessa etapa foi criada uma lista de tarefas relacionadas a cada senso, os membros 

deveriam cumpri-las para implantação do programa e a cada atividade realizada era marcada a 

sua conclusão. Com esses dados foi possível obter uma mensuração dos resultados obtidos, 

sendo possível verificar a efetividade do projeto. 
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Acompanhamento dos cumprimentos das atividades 

Esta etapa consistiu no acompanhamento da implementação do 5S, identificando e 

tirando possíveis dúvidas, além da análise do cumprimento das atividades presentes na lista de 

tarefa. 

 

Pesquisa Pós-Implementação 

Por fim, foi aplicada a mesma pesquisa da Figura 02. Essa etapa teve a finalidade de 

constatar se a implantação do Programa 5S trouxe, de fato, melhorias para o segmento. 

 

Resultados e Discussão 

A partir da utilização da escala Likert, adotada nos questionários, foi possível a 

comparação entre as notas obtidas antes e após a explicação e implementação da metodologia 

5S. Os questionários aplicados a 12 membros do IEEE possibilitou a observação de que, 

inicialmente, não havia uma boa compreensão acerca do 5S, além de expressar a presença de 

materiais para descarte, a insatisfação acerca da organização do segmento, a necessidade da 

atenção para com a limpeza e conforto e o interesse de todos os membros quanto a aplicação 

da metodologia na sala do segmento. 

Em uma comparação dos questionários pré e pós-implementação, expresso na Figura 

03, nota-se uma maior satisfação dos colaboradores quanto à organização do local. É 

perceptível que o treinamento com dinâmica e a aplicação do 5S resultaram em uma maior 

compreensão da ferramenta pelos membros do segmento. Da mesma forma, foi notória uma 

redução da média geral em relação aos materiais que não são utilizados, além de uma 

melhoria na organização do IEEE focada na otimização. 
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Figura 03 - Resultados obtidos com o Survey pré e pós-implementação da metodologia 5s 

 
Fonte: os autores (2019) 

 

 

Em relação ao senso da limpeza, os membros do segmento em questão elaboraram um 

cronograma semanal da limpeza da sala. O resultado dessa ação pode ser observado na Figura 

03, em que a nota para a limpeza ao longo do dia obteve um aumento considerável. 

Os membros do GET realizaram visitas periódicas na sala do IEEE, a fim de 

acompanhar o andamento das ações que foram propostas. Após um período de 3 meses foi 

notório o empenho do segmento para com a implantação da metodologia, uma vez que, dentre 

as 44 atividades listadas, 18 não foram cumpridas (Figura 04). É importante citar que algumas 

atividades foram inviabilizadas em decorrência do tempo e do tamanho da equipe. A gestão 

vigente no período da realização do trabalho era composta por 70 integrantes, dessa forma, os 

relatos dos membros eram baseados na complexidade de comunicação entre todos os núcleos 

do segmento e, consequentemente, entre os indivíduos. Em relação ao tópico de feedback essa 

dificuldade foi evidente, uma vez que a nota não obteve um aumento considerável, se 

comparado com os demais. 
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Figura 04 - Checklist de Atividades 

 
Fonte: os autores (2019) 

A partir de registros fotográficos, Figuras 05 e 06, ficam claras as melhorias físicas 

obtidas no ambiente. É evidente a facilidade de identificação dos materiais, a ausência de 

resíduos, um ambiente mais confortável e espaçoso, assim como uma organização em geral. 

Esses itens podem ser comprovados na última afirmação da Figura 03, em que a nota média 

para a necessidade de aplicação da metodologia passou de 10 para 4,08, pré e pós-

implementação, respectivamente. 

Figura 05 - Aplicação dos sensos na mesa de computador 1: a) antes da aplicação do 5s; b) após a aplicação do 

5s 

 

 
                                   a)                                                          b) 

Fonte: os autores (2019) 
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Figura 06 - Aplicação dos sensos na mesa de computador 2: a) antes da aplicação do 5S; b) após a aplicação do 

5s 

 
                                      a)                                                        b) 

 

Fonte: os autores (2019) 

 

Conclusões: 

Com base na análise de dados, foi possível perceber a diferença significativa que o 5S 

implicou no IEEE. Primeiramente, com relação ao entendimento da ferramenta pelos 

membros do ramo, que demonstraram ter aprendido o conteúdo acerca da metodologia, 

conforme a Figura 03.  

Em seguida, observou-se notória discrepância no ambiente de trabalho dos membros, 

o que foi uma reclamação levantada nas fases iniciais de desenvolvimento do projeto. 

Aspectos relacionados à limpeza e ao conforto do espaço foram fisicamente perceptíveis, de 

acordo com as Figuras 05 e 06, ainda no primeiro dia de implementação.  

Entretanto, ainda faltam 18 atividades a serem cumpridas, com base na lista da Figura 

04 confeccionada pelos membros do ramo, e no último senso ainda existem dificuldades em 

relação a sua efetiva aplicação, de acordo com os resultados da pesquisa. Ambos os 

problemas estão sendo sanados com o apoio do GET-Produção ao segmento, por meio de 

visitas na sala do IEEE e com o suporte oferecido via redes sociais.  

Dessa forma, é notório que uma maior organização interna pode acarretar tanto os 

resultados positivos internos já observados. E, consequentemente, um alcance externo a longo 

prazo dos objetivos do ramo: desenvolver tecnologias em benefício da humanidade. É notório 

também que essa foi uma oportunidade do GET-Produção, que tem como pilares o ensino, a 

pesquisa e a extensão e como objetivo melhorar a graduação, exercer adequadamente suas 

funções e estar alinhado com seus propósitos. 

Portanto, o modelo simples e enxuto da ferramenta é altamente replicável, podendo ser 

aplicado em diversos ambientes. Além disso, considerando os resultados obtidos com as 

pesquisas, sua importância dentro de um espaço ficou evidente.  
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 
 
 

Resumo 
O desenvolvimento tecnológico possibilita o aprimoramento ou a concepção de novos           
sistemas que facilitam a vida da população. Nos tempos atuais, a impressão 3D é uma das                
tecnologias mais promissoras. Os discentes participantes do Programa de Educação Tutorial           
da Engenharia Elétrica (PET Elétrica) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)             
desenvolvem projetos com o objetivo de estabelecer novos conhecimentos em impressões 3D            
e suas aplicações através da metodologia ativa de ensino-aprendizagem PjBL (Aprendizado           
Baseado em Projetos), tendo sempre em mente a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e             
Extensão. Com o aumento da demanda dos diversos projetos por impressões de peças, surgiu              
a ideia da construção de uma nova impressora. Assim, outros integrantes da equipe puderam              
se apropriar dos conhecimentos necessários para a construção e operação da impressora 3D,             
estruturas de hardware e software. O aumento da capacidade de impressão ampliou            
possibilidades de desenvolvimento de outros projetos, aprimorando o conhecimento dos          
petianos em plataformas de CAD e CAM, sistemas eletrônicos e programação. Além disso,             
permitiu o desenvolvimento de competências transversais de formação, trabalho em grupo,           
liderança, comunicação, gestão de recursos, controle de tempo, gestão de conflitos, dentre            
outros. Este trabalho tem como objetivo apresentar o uso da Impressora 3D no PET Elétrica               
da UFJF, a interação com outros projetos, sejam estes realizados pelo grupo ou por outros               
segmentos da Universidade e as competências técnicas e transversais  desenvolvidas.  
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Entre 1760 e 1860, aconteceu, na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial. As tecnologias             
de cunho mecânico já eram utilizadas naquela época para compor as indústrias de tecido,              
utilizando o tear mecânico, por exemplo. O uso das máquinas à vapor nas indústrias fez com                
que as mesmas fossem cada vez mais aprimoradas, dando espaço para a continuidade da              
Revolução Industrial. Na segunda metade do século XIX a Segunda Revolução já era visível,              
o que levou a um grande desenvolvimento na área elétrica. As aplicações da eletrônica              
aparecem fortemente na indústria em meados do século XX, iniciando a Terceira Revolução             
Industrial.  
A ideia de criar algo para desenvolver tecnologicamente a população se tornava cada vez mais               
plausível. Em 1984, o norte-americano Chuck Hull criou a primeira impressora que realizava             
impressão em 3D através da estereolitografia. Anos depois, Hull fundou a Systems Corp e              
patenteou a tecnologia que havia desenvolvido. Um conhecimento científico que não era            
imaginado nos anos anteriores às Revoluções Industriais é visto hoje como acessível à             
população, atendendo aos mais variados níveis de investimento (Bass, 2011). 
Em 2013, com o objetivo de se apropriar desta tecnologia, os discentes do PET Elétrica da                
UFJF propuseram a realização de um projeto de construção de uma impressora 3D. Desde              
então, os petianos tem buscado aprimorar o equipamento e dominar sua utilização, tornando-o             
um dos mais importantes projetos desenvolvidos pelo grupo, com eficientes resultados na            
formação dos petianos. Após a consolidação desse projeto, outra impressora foi desenvolvida            
em 2018, apresentando melhores resultados na qualidade dos sistemas implementados, dos           
produto impressos e, consequentemente, da formação dos petianos. A nova impressora 3D            
trouxe melhorias operacionais, redução do custo de material e do tempo de impressão,             
podendo atender mais eficientemente as demandas dos outros projetos do PET Elétrica e de              
outros projetos de discentes da Faculdade de Engenharia. Ainda em 2018, a equipe do projeto               
submeteu um artigo ao Congresso Técnico Científico da Engenharia e Agronomia           
(CONTECC), no qual expuseram os aspecto técnicos e as contribuições na graduação através             
da construção de uma impressora 3D (Knop, 2018), sendo este premiado entre os 24 melhores               
artigos submetidos.  
Este trabalho aborda o uso da impressora 3D no PET Elétrica da UFJF, a interação entre os                 
projetos desenvolvidos pelo grupo, a capacitação técnica dos discentes e o desenvolvimento            
de competências, através das atividades de pesquisa, ensino e extensão.  

 
Metodologia 
Durante sua criação no PET Elétrica, a impressora 3D veio para sanar demandas internas do               
grupo com a necessidade de um material leve, barato e facilmente manuseável para compor as               
estruturas dos demais projetos lá desenvolvidos. Contudo, não basta que o grupo somente             
tenha e saiba utilizar este equipamento, é necessário, entre outros, o conhecimento de desenho              
de peças em três dimensões para que seja aproveitado o máximo do seu potencial. Dessa               
forma, utilizando a metodologia de aprendizagem ativa PjBL (Soledade, 2019), os           
participantes do programa começaram a se dedicar no aprendizado de softwares de CAD e              
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CAM para que a impressora pudesse ser utilizada para atender as necessidades de cada              
projeto. 
Outro importante aliado do grupo no aprendizado e impressão de objetos são os repositórios              
online de peças como o Thingiverse, Grabcad e MyMiniFactory, os quais possuem um imenso              
acervo de peças já desenhadas e prontas para confecção . Através destes valiosos sites, os              
petianos são motivados a se aperfeiçoarem na modelagem em 3D pois encontram objetos de              
vários tipos, formatos e temas que os inspiram no desenho das peças desejadas. 
Ademais, para que a continuidade do projeto seja garantida, todo esse conhecimento não pode              
ser retido nas mãos de poucos, visto que há uma alta rotatividade de membros dentro do                
grupo. Dessa forma, visando repassar todo o aprendizado, são realizados eventos internos de             
capacitação, nivelamento e compartilhamento de conhecimentos entre todos os integrantes por           
meio de minicursos e atividades em grupo ministradas pelos mais experientes. 
Um projeto tão complexo exige um número considerável de pessoas dedicadas e uma boa              
gestão de recursos humanos para que tudo seja realizado com maestria, por isso, é realizado               
uma reunião semanal para que novas metas sejam traçadas e toda a equipe, juntamente com o                
coordenador, fiquem cientes de tudo que está sendo feito. 
A equipe que compõe o projeto da Impressora 3D é dividida em alguns grupos que realizam                
subprojetos, como por exemplo a construção de uma estufa para a impressora, cujo objetivo é               
de protegê-la de adversidades do tempo, como vento e variações de temperatura, tornando-a             
capaz de operar em locais ao ar livre. Ainda esse ano, novas implementações serão feitas,               
como o escaneamento de objetos e rostos com o sensor kinect, gerando um modelo 3D para                
impressão, e também um sistema de monitoramento que informará a temperatura e umidade             
dentro da estufa, o que possibilitará a determinação de um “ambiente ideal para impressão”,              
fornecendo  dados estatísticos para estudos posteriores. 
Além dos subprojetos, também são realizadas atividades com o envolvimento de toda a             
equipe, pois é importante destacar que a integração entre os grupos é primordial para que haja                
uma difusão do conhecimento. Algumas dessas tarefas são: impressões de peças, manutenção            
da impressora, catalogação dos materiais do projeto e atualização do repositório no Google             
Drive , que é a plataforma utilizada para facilitar a organização, com planilhas, documentos e              
todo planejamento do projeto. 
 
Resultados e Discussão 
O Programa de Educação Tutorial baseia as suas atividades em conformidade com a tríade              
ensino, pesquisa e extensão. Deste modo, alguns dos nossos projetos têm suas atividades             
atreladas ao uso da Impressora 3D. Ao observar cada caso e projeto, é possível perceber               
gradativamente a aplicação do material impresso à prototipagem ou para montagem final. 
O Braço Robótico é um projeto de pesquisa em que parte de sua estrutura foi desenvolvida                
por petianos que estão envolvidos com ele e a Impressora 3D. Foram impressos dois              
componentes que constituem o projeto, sendo eles a garra e a base. 
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Figura 01: Braço Robótico com a garra impressa 

 
 

Além das partes do braço robótico em si, também foram impressas peças de xadrez que serão                
usadas para um projeto em conjunto com o Grupo de Educação Tutorial (GET - PET               
Institucional) - Engenharia Computacional da UFJF, no qual a ideia é fazer o braço conseguir               
jogar xadrez contra uma pessoa através de aplicações de Inteligência Artificial e Machine             
Learning . 
Outro projeto no qual boa parte da estrutura foi desenvolvida por petianos que atuam              
juntamente à Impressora 3D é o Drone, no qual foram implementadas peças como os pés, as                
bases - que são as estruturas principais onde todos os componentes eletrônicos e estruturais              
são fixados - e os suportes para os quatro motores. Sendo assim, toda a parte estrutural do                 
drone foi criada, desde a modelagem, aos ajustes e concepção, pelo grupo que trabalhou em               
conjunto nos dois projetos. 
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Figura 02: Drone Quadricóptero 

 
 

O LinusBot é uma atividade de aplicação do PjBL com calouros da Engenharia Elétrica, em               
que durante seis semanas são ministradas aulas sobre Arduino, sensores e controle. Após esse              
período, é realizada a montagem de um robô do tipo “seguidor de linha”, e é feita uma                 
competição na qual o robô que completar determinado circuito mais rápido é o campeão. A               
participação da impressora está vinculada à confecção de suportes para estes componentes            
sobre o chassi feito de Medium Density Fiberboard (MDF), além de prêmios para os              
participantes e demais atividades realizadas durante a competição. Além disso, como a            
competição se dá com a formação de equipes, cada uma possui uma cor de identificação, o                
que é refletido nas cores de filamentos utilizados nas impressões de peças para cada robô. 
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Figura 03: Robô Seguidor de linha do projeto LinusBot

 
 

Ampliando o âmbito de atuação da Impressora 3D para além do PET Elétrica, esta é utilizada                
para produção de peças para outros segmentos da Faculdade de Engenharia e para os alunos               
da UFJF em geral. Equipes de competições, tais como o Rampage Baja - grupo da Fórmula                
SAE Brasil - e a SuperNova Rocketry - equipe de foguetemodelismo - são exemplos de               
segmentos que solicitam o apoio para a execução dos seus projetos. 
Além de auxiliar no desenvolvimento de outros projetos, a impressora é autossuficiente, pois             
permite que sejam realizadas impressões para suas próprias estruturas, seja para reposição ou             
aprimoramento. Dessa forma, é interessante notar que a impressora contribui com todos os             
projetos do grupo e de outros grupos da Universidade, sendo ela uma peça importante para o                
desenvolvimento da tríade e metodologia base do PET. 
Ademais, o projeto auxilia direta e indiretamente no desenvolvimento de habilidades           
transversais, como o trabalho em equipe, liderança e organização, características que são            
essenciais para o petiano.  
 
Conclusões: 
Conclui-se que a utilização de uma impressora 3D possibilita desenvolver diversas           
competências, direta e indiretamente, relativas aos aspectos técnicos de suas aplicações, mas            
também quanto aos aspectos transversais de formação, como trabalho em equipe, liderança,            
organização, planejamento e muitas outras, sendo todas fundamentais para um cidadão e            
profissional bem capacitado. Tudo isso, atrelado ao ambiente favorável ao desenvolvimento           
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profissional e humano que o PET deve implementar, contribui com a formação de um futuro               
engenheiro conectado com as inovações tecnológicas e com a capacidade de desenvolver o             
meio ao seu redor com as ferramentas que lhe são disponibilizadas. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

Resumo 

A passagem do segundo pra o terceiro grau proporciona uma grande e marcante mudança na 

vida de um aluno e isso pode resultar na sua desistência. A evasão é um problema complexo e 

é um desafio para o sistema educacional como um todo. Assim, o objetivo foi desenvolver 

atividades de acompanhamento, socialização e monitoria aos alunos do Curso de Administração 

da UFCG, principalmente no que diz respeito a identificação de dificuldades e a tentativa de 

ajuda-los a superá-las. A operacionalização aconteceu com exposições participativas, apoiadas 

por materiais audiovisuais, debates, registro fotográfico e a aplicação de questionários de 

avaliação. O público-alvo beneficiado foi de 60 discentes ingressantes do Curso de 

Administração, campus sede. A avaliação foi realizada com base em variáveis quantitativas e 

qualitativa. Entre os principais resultados, as atividades realizadas foram classificadas como 

sendo de grande importância, O material utilizado e a didática foram avaliados entre bom e 

excelente. A avaliação geral ficou entre boa e excelente com uma média de 4,7. Conclui-se que 

o objetivo do projeto foi alcançado, tanto em termos dos beneficiados, quanto dos membros da 

equipe, possibilitando a disseminação de vivências e conhecimentos. Este êxito se refere 

também em relação ao desenvolvimento das atividades de acompanhamento, socialização e 

monitoria com os alunos do curso. 
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Palavras – chave  

auxílio, ingressantes, discentes, ensino superior, administração.  

 

Introdução 

O ingresso no ensino superior marca uma importante e decisiva mudança na vida dos alunos, 

novas sistemáticas, novas formas de ensino, novas formas de relacionamento professor aluno e 

a abertura de um novo horizonte de oportunidades. 

O entendimento que uma nova realidade os espera, formada por novas responsabilidades e 

competências diante do mercado de trabalho, faz com que os alunos criem expectativas, no 

qual, Moreno e Soares (2014) afirmam que podem estar relacionadas a estrutura da graduação, 

incluindo sua grade curricular, às provas e às relações interpessoais.  

A este respeito, Soares e Prette (2015) ressaltam que esse novo ambiente designa uma grande 

autonomia do discente no que se refere ao aprofundamento dos conteúdos, atividades 

extraclasse e o desenvolvimento de novas competências. Complementam ainda mencionando 

que as interações sociais são bastante difíceis pois as turmas se renovam basicamente todos os 

semestres e cada um dos docentes possuem características diferentes, sobretudo em relação aos 

professores do ensino médio, aos quais os discentes recém egressos estavam acostumados 

quanto as suas metodologias. 

As dificuldades de acompanhar as novidades/oportunidades, bem como os assuntos ministrados 

em sala são relacionadas a diversos fatores, o principal deles está ligado com o choque de 

realidade que vários discentes se encontram inseridos ao adentrarem numa instituição de ensino 

superior, o que leva muitos deles a desistir e evadir (PORTO; SOARES, 2017). 

A evasão no ensino superior é um imenso problema, ocasiona desperdícios sociais, acadêmicos 

e econômicos, e são de dimensões internacionais (SILVA FILHO et al., 2007). 

Considerando as possíveis consequências negativas nas perspectivas acadêmicas, econômicas 

e sociais (SILVA FILHO et al., 2007), iniciativas que tenham como propósito combater a 

evasão se justificam. 

Dessa forma, o objetivo foi desenvolver atividades de acompanhamento, socialização e 

monitoria aos alunos do Curso de Administração da Universidade Federal de Campina Grande, 

principalmente no que diz respeito à identificação de dificuldades e a tentativa de ajudá-los a 

superá-las. 

 

Metodologia 

As atividades foram desenvolvidas na UFCG, ambiente de estudos do público-alvo. Estas foram 

cuidadosamente planejadas, organizadas e realizadas de forma a atender da melhor forma 

possível o seu objetivo principal. 

Primeiramente, realizou-se uma revisão bibliográfica a fim de selecionar os principais pontos a 

serem abordados e desenvolver o material base a ser utilizado. O projeto foi operacionalizado 

exatamente de acordo com o que foi estipulado desde a sua idealização, planejamento e 

organização: com exposições participativas, apoiadas por materiais audiovisuais, debates, 

registro fotográfico e a aplicação de questionários de avaliação. 

As atividades de acompanhamento significam a busca por feedback dos alunos em relação às 

suas adaptações com as disciplinas. As informações encontradas nas atividades de 
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acompanhamento poderão servir de guia para as atividades de socialização e de monitoria. 

Atividades de socialização significam as iniciativas de entrosamento, dirigidas principalmente 

a alunos introspectivos, assim como outras, por exemplo, a realização de iniciativas coletivas.  

Considera-se também como atividades de socialização, todo o conjunto de conhecimentos que 

se faz necessário ser apresentado aos ingressantes, principalmente quando se leva em conta o 

impacto que envolve as enormes diferenças entre o ensino médio e o superior. 

Assim, as atividades foram meticulosamente planejadas, organizadas e realizadas visando 

atender da melhor forma possível os alunos a serem beneficiados. Tendo em vista a busca por 

feedbacks dos beneficiados, foi desenvolvido um instrumento de pesquisa com propósitos de 

servir de avaliação das atividades realizadas. 

Por falar em pesquisa, especificamente pesquisa aplicada, Gerhardt e Silveira (2009), afirmam 

que esta gera conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas 

específicos, envolvendo verdades e interesses locais. No caso específico, o problema foi a 

necessidade de avaliar as atividades realizadas. 

As atividades foram realizadas no segundo semestre de 2018, com os alunos ingressantes do 

segundo semestre de 2018 do Curso de Administração da UFCG. Foram beneficiados um total 

de 60 estudantes ingressantes do curso.  

Os questionários de avaliação tiveram como finalidade avaliar a efetividade das atividades. A 

avaliação foi realizada com base em quatro variáveis quantitativas e uma variável qualitativa. 

Sendo as variáveis quantitativas:  material, didática, importância e avaliação geral. Em todas 

foram utilizadas escala de resposta de cinco pontos, variando de péssima, ruim, regular, boa e 

excelente.  

As variáveis buscaram identificar a percepção dos alunos sobre os recursos utilizados nas 

atividades, assim como o método utilizado para o repasse das informações e a avaliação geral 

das atividades realizadas. A variável qualitativa buscou obter informações adicionais sobre a 

atividade, buscando captar opiniões dos estudantes. 

 

Resultados e Discussão 

O projeto “Apoio aos Feras de Administração" foi desenvolvido considerando o objetivo geral 

do Programa de Educação Tutorial (PET) no qual visa a formação ampla de qualidade, a fixação 

de valores e a melhoria dos cursos de graduação (MEC, 2002). 

Atividades como a desse projeto possuem grande impacto para os discentes, bem como para o 

curso, dado que auxiliam os ingressantes do Curso de Administração em suas dificuldades 

através da oferta de atividades de informação institucional e auxílio acadêmico. Isto, contribui 

para a diminuição da evasão, além de possibilitar aos discentes maior rendimento acadêmico, a 

partir do momento que suas dúvidas são sanadas. Além disto, a atividade também propicia aos 

petianos diretamente envolvidos o desenvolvimento de habilidades e competências, como a 

oratória. 

Os beneficiados foram acolhidos no primeiro dia letivo do semestre por um evento organizado 

pelos membros do PET Administração, no qual receberam informações referentes ao curso, a 

instituição e os vários programas disponíveis. Isso proporcionou aos discentes ingressantes um 

momento para a socialização e conhecimento a respeito das oportunidades oferecidas pela IES. 

Posteriormente, mediante a requisição prévia dos mesmos, foram oferecidos aulões acerca dos 

componentes curriculares que estavam matriculados. 
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Figura 01: Recepção aos feras 2018.2 

 

 
 

Fonte: próprio autor 

 

Em relação ao contexto acadêmico, Fiorin (2015) ressalta que os processos de ensino e 

aprendizagem nas instituições de ensino superior, demandam do estudante maior 

responsabilidade em sua captação de conhecimento, levando em conta as metodologias 

utilizadas pelos professores desse setor, tornando a sua inserção e permanência uma tarefa 

árdua. Como resultado disso, foram requeridos pelos alunos, aulões de revisão das disciplinas 

Contabilidade Empresarial e Matemática Aplicada à Administração, essas já esperadas pela 

equipe responsável pelo projeto, tendo em vista seu grau de complexidade.  

 

Figura 02: Aulão de Contabilidade Empresarial 

 

 
 

Fonte: próprio autor 

 

Quanto as avaliações das aulas de revisão, os alunos beneficiados classificaram as atividades 

realizadas como sendo de grande importância. A média encontrada foi de 4,7. Esse resultado 
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foi bastante expressivo e sugere que foi proveitoso para eles em termos do atendimento as suas 

necessidades do momento. 

 

Figura 03: Aulão de Matemática Aplicada 

 

 
 

Fonte: próprio autor 

 

Procurou-se também avaliar a desenvoltura e o desempenho da equipe que realizou as 

atividades, tendo em vista aspectos como conhecimento sobre o conteúdo, didática, oratória e 

o interesse apresentado. Esses fatores são de grande relevância para os colaboradores, 

principalmente do ponto de vista motivacional, esse que os engaja a continuar buscando novas 

competências e habilidades para serem utilizadas nas suas atribuições. 

No que diz respeito a didática, a média encontrada foi de 4,6, ou seja, os beneficiados 

classificaram entre boa e excelente. O resultado para o material utilizado foi semelhante. 

A avaliação geral ficou em 4,7 , portanto entre boa e excelente. Dessa forma, pode-se afirmar 

que os resultados esperados foram alcançados. Os participantes foram bastante receptivos, e 

muitos beneficiados expressaram elogios referentes às atividades: “Aula produtiva!”, “Refúgio 

para a prova” e “Aula excelente, continuem o trabalho!”.  

Assim, o projeto de apoio aos feras é de fundamental importância para que seja promovido com 

maior rapidez a adaptação e familiarização de cada estudante do Curso de Administração. 

Como é sugestivo pelo nome, o projeto visa assegurar aos entrantes do curso as informações 

necessárias ao período de adaptação dos mesmos na universidade, na medida em que contribui 

para o problema da evasão. 

Com base nas evidências demonstradas, é perceptível duas contribuições adquiridas. A primeira 

está ligada ao foco externo, que foi o benefício do auxílio acadêmico recebido pelos discentes 

do Curso de Administração, o qual foi avaliado como algo excepcional para o momento em 

questão. A segunda, se refere a perspectiva interna dos petianos, membros da equipe, resultado 

dos conhecimentos e aprendizagens adquiridos ao longo do planejamento, organização e 

operacionalização do projeto. 
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Conclusões 

As análises alcançadas servem para evidenciar a relevância e o êxito do projeto, os quais, ao 

beneficiarem os alunos da graduação foram extremamente importantes na medida em que 

puderam contribuir para o problema da evasão. 

Pode-se assegurar que o objetivo do projeto foi alcançado e obteve uma excelente aceitação, 

tendo sido imprescindível para os novos discentes e para os promotores da atividade, 

possibilitando a disseminação de vivências e conhecimentos. Este êxito se refere também em 

relação ao desenvolvimento das atividades de acompanhamento, socialização e monitoria com 

os alunos do curso. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de transformação 

 

 

Resumo 

A atividade “Apreendendo as Interfaces da Atuação Profissional do Assistente Social”, 

realizada desde 2015, representa um momento de aproximação dos petianos e dos discentes 

de Serviço Social com a atuação profissional e os campos sócio-ocupacionais dos assistentes 

sociais. Tem como objetivo conhecer o cotidiano profissional, a operacionalização da política 

e dinâmica das instituições e justifica-se pela sua relevância no processo formativo e pela 

oportunidade dos profissionais socializarem suas experiências, o que contribui na divulgação 

e conhecimento do papel do profissional de Serviço Social. Em 2017, as temáticas trabalhadas 

foram saúde mental e controle social. Para tal, foram adotados os seguintes procedimentos 

metodológicos: no primeiro momento, aconteceram debates e leituras de textos sobre as áreas 

propostas; posteriormente, foram feitas visitas institucionais e entrevistas com profissionais a 

partir de um roteiro de perguntas previamente formulado, além da socialização de 

informações no interior do grupo; e, por último, ocorreu um espaço para debate sobre o 

cotidiano profissional que contou com a participação de profissionais, docentes, discentes e 

relatos de alguns petianos sobre a experiência. Com isso, verificou-se que a atividade 

possibilitou aos ouvintes um importante ambiente de reflexão crítica, além de ter contribuído 

para ampliar o conhecimento de discentes, docentes e profissionais sobre as áreas 

tematizadas. 
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Introdução 

A atividade “Apreendendo as Interfaces da Atuação Profissional do Assistente Social” 

é realizada pelo grupo PET de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe desde 2015, 

e consiste em momentos de aproximação com os campos sócio ocupacionais do assistente 

social, tendo como público alvo discentes, docentes, profissionais e petianos. Objetiva 

ampliar o conhecimento do cotidiano profissional, da operacionalização da política e 

dinâmica dessas/es instituições/espaços tematizados. Em 2017, foram escolhidos para o 

debate os campos da saúde mental e do controle social.  

      O Serviço Social na contemporaneidade, de acordo com Iamamoto (2009, p. 12), 

apresenta um renovado caráter acadêmico profissional e social, direcionada à defesa do 

trabalho e do trabalhador, da democracia, da liberdade, da justiça social e da igualdade. Para 

isso, segundo a autora 

  

O exercício da profissão exige um sujeito profissional que tenha 

competência para propor, para negociar com a instituição os seus projetos, 
para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e atribuições 

profissionais. Requer ir além das rotinas institucionais para buscar 

apreender, no movimento da realidade, as tendências e possibilidades, ali 

presentes, passíveis de serem apropriadas pelo profissional, desenvolvidas e 
transformadas em projetos de trabalho. 

  

Contudo, apesar da sua relevância na viabilização do acesso da população aos seus 

direitos, percebe-se que a profissão ainda não possui o devido reconhecimento. Ainda é 

comum, principalmente entre os usuários das políticas sociais, equívocos acerca das 

atribuições desempenhadas por estes profissionais, por exemplo. Para Torres (2012, p. 215), 

“O exercício profissional do assistente social é extremamente complexo e requer de quem o 

faz fundamentação teórico-metodológica, ética e política, portanto cai por terra o mito de que 

qualquer pessoa, mesmo sem preparo, pode ser assistente social.”  

Além disso, os assistentes sociais também podem se equivocar, pois, muitas vezes, por 

estarem imersos em um cotidiano muito dinâmico, muitos deles acabam respondendo as 

demandas apresentadas de forma mecânica, resolvendo apenas o imediato. Para que isso seja 

evitado, faz-se necessário que o profissional busque compreender as demandas da população 

usuária de forma aprofundada, entendendo a totalidade que envolve a situação, para que suas 

intervenções sejam mais precisas, qualificadas e eficazes.  

Assim, a atividade justifica-se pela necessidade de dar visibilidade para a profissão, 

aproximando os discentes, docentes, profissionais e petianos da realidade da atuação 

profissional, em especial dos campos sócio ocupacionais tratados em cada edição. Portanto, a 

atividade teve por finalidade aprofundar o conhecimento acerca da atuação profissional do 

assistente social em diferentes campos sócio-ocupacionais; promover reflexões sobre o 

cotidiano profissional do assistente social; possibilitar a identificação das dimensões 

constitutivas da formação e do exercício profissional a partir da experiência cotidiana do 

assistente social; refletir sobre a relação teoria-prática; e estimular a interação entre o curso de 

serviço social e os assistentes sociais de campo. 
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Metodologia 

 A organização da atividade aconteceu de acordo com os seguintes procedimentos: no 

primeiro momento, o grupo selecionou e discutiu textos a respeito dos parâmetros da atuação 

do assistente social na saúde mental e no controle social. A partir dessas discussões, foram 

elaborados os roteiros das entrevistas e também entrou-se em o contato com os assistentes 

sociais para realização das entrevistas nas instituições. Em seguida, os petianos subdividiram-

se em dois grupos para as visitas aos espaços sócio ocupacionais e a realização das entrevistas 

com as profissionais. Concomitante a isso, foi elaborada a programação da atividade durante 

os “Seminários Integrados de Orientação”, e formadas as comissões para a execução das 

tarefas, quais sejam: Científica, Comunicação e Estrutura. A partir daí, foram distribuídas as 

atribuições como a definição e o convite dos palestrantes e facilitadores, a produção de 

material informativo e divulgação, a logística, entre outras. Por fim, o grupo promoveu na 

Universidade Federal de Sergipe-UFS, no início de agosto de 2017, um espaço de 

socialização de experiências sobre o exercício profissional, sendo constituída uma mesa 

redonda composta pelas profissionais entrevistadas e por dois petianos, tendo em vista 

aprofundar o conhecimento sobre a atuação profissional do assistente social nos referidos 

campos sócio ocupacionais. É importante demarcar que a atividade articula a dimensão do 

ensino com a pesquisa e a extensão no decorrer de sua operacionalização, ponto central à 

formação petiana. 

 

Resultados e Discussão 

Com a realização da atividade foi possível propiciar à comunidade acadêmica do curso 

de Serviço Social – discentes, docentes e petianos –, um importante espaço de reflexão sobre 

o cotidiano profissional do assistente social, seus limites, demandas, possibilidades e desafios. 

As temáticas mostraram-se relevantes e necessárias no processo formativo, oportunizando aos 

profissionais socializarem suas experiências, contribuindo assim, para que os sujeitos 

envolvidos tenham um contato maior com os espaços sócio-ocupacionais. Consoante com 

Iamamoto (2009, p. 1), analisar campos ocupacionais dos assistentes sociais pressupõe 

atentarmos ao seu processo de expansão e a forma como ele se metamorfoseia,  

 

[...] requer inscrevê-los na totalidade histórica considerando as formas 
assumidas pelo capital no processo de revitalização da acumulação no 

cenário da crise mundial. Sob a hegemonia das finanças e na busca 

incessante da produção de super lucros, aquelas estratégias vêm incidindo 
radicalmente no universo do trabalho e dos direitos. As medidas para 

superação da crise sustentam-se no aprofundamento da exploração e 

expropriação dos produtores diretos, com a ampliação da extração do 
trabalho excedente e a expansão do monopólio da propriedade territorial, 

comprometendo simultaneamente recursos naturais necessários à 

preservação da vida e os direitos sociais e humanos das maiorias. 

 

Cabe assinalar que o assistente social atua nas inúmeras expressões da questão social – 

esta compreendida como fruto da relação desigual entre capital e trabalho, cuja riqueza 
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produzida concentra-se nas mãos de uma minoria, a burguesia –, explicitando para a 

sociedade seus direitos e as formas para acessá-los. Assim, a referida atividade provocou 

inquietações nos envolvidos que se depararam com uma realidade complexa e ampla, que 

demanda intervenções qualificadas para o atendimento da população. 

A exposição da relevância da profissão e dos diferentes espaços ocupacionais em que 

o assistente social pode se inserir possibilita aos discentes que, muitas vezes sendo o primeiro 

contato com os campos em questão, visualizarem com mais clareza como o Serviço Social 

atua em determinada política social. Esse contato, no ambiente acadêmico, é de suma 

importância, posto que, por se tratar de uma profissão, cujo profissional deve ter um perfil 

generalista, apresenta uma formação profissional menos específica. Com isso, atividades 

como esta são momentos em que os alunos podem observar as especificidades necessárias nas 

atuações em cada campo de trabalho, articuladas com os conhecimentos gerais adquiridos 

durante a graduação. 

Além das reflexões desenvolvidas e da visibilidade dada à profissão, o espaço 

possibilitou o diálogo entre alunos, docentes e profissionais de campo, a troca de experiências 

e a promoção do debate acerca da saúde mental e do controle social na realidade brasileira. A 

socialização do conhecimento para os estudantes que logo serão profissionais também 

viabilizou o fortalecimento da categoria profissional e das estratégias de intervenção junto aos 

usuários. Desse modo, proporcionou um conhecimento aprofundado do cotidiano profissional, 

adentrando não só nos aspectos institucionais dos espaços sócio-ocupacionais, mas também 

nas políticas e programas sociais desenvolvidos pelos assistentes socais. 

 

Conclusões 

Conclui-se, portanto, que a atividade, além de articular o tripé universitário – ensino, 

pesquisa e extensão – através do seu arranjo metodológico, possibilitou a articulação entre a 

teoria e a prática, demonstrando a conexão existente entre elas. Dessa maneira, a reflexão 

sobre a atuação profissional pôde aprofundar o conhecimento acerca da dinâmica de trabalho 

desenvolvida nas instituições, bem como a organização das suas respectivas políticas sociais. 

Além disso, a construção e a organização da atividade, devido ao seu caráter processual e 

dialogado com os profissionais, viabilizaram um crescimento significativo para os petianos, 

tendo em vista o conhecimento adquirido acerca da temática apresentada e da articulação com 

o projeto pedagógico do curso. Também foi proporcionado por esse momento o aprendizado 

sobre as dimensões constitutivas da formação e do exercício profissional, possibilitando a 

apreensão da realidade e efetivando a função da universidade, que deve desbravar os muros da 

sala de aula formando profissionais críticos do ponto de vista teórico, técnico e social. Assim, 

conhecendo os diferentes campos sócio-ocupacionais do assistente social, os discentes 

puderam refletir sobre a relação teoria-prática, visualizando dentro das dinâmicas 

institucionais como ocorre a sua articulação.  
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação. 

 

 

Resumo 

O processo de aprendizado em matemática requer uma permanente construção de conceitos e 

utilização de propriedades, de maneira a estabelecer relações com conceitos aprendidos 

anteriormente. Assim, é fundamental despertar o interesse e a curiosidade dos alunos pela 

disciplina desde cedo. O projeto de Extensão aprendendo Matemática Brincando foi originado 

a partir da atividade “O Laboratório de Ensino de Matemática no apoio de Atividades 

Didáticas”, desenvolvida pelo grupo PET Conexões de Saberes Matemática desde 2011. Na 

ação foram apresentados jogos matemáticos para alunos e professores de escolas de ensino 

fundamental II em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Três Lagoas 

– MS, envolvendo aproximadamente 30 alunos de graduação do Curso de Matemática 

Licenciatura do Campus de Três Lagoas (CPTL) da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (UFMS) e dois grupos PET da UFMS.  A atividade foi muito bem recebida nas escolas, 

alunos e professores participaram ativamente das atividades propostas e numa etapa posterior 

confeccionaram novos jogos que foram apresentados pelos próprios alunos na Semana 

Acadêmica de Matemática 2018.  Para os PETianos e demais discentes do curso que 
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participaram do projeto foi uma experiência muito positiva que permitiu ter contato com o 

ambiente escolar fora do estágio obrigatório, utilizando metodologias inovadoras e tendo 

contato direto com alunos e professores. 

 

Palavras – chave  

Ensino de Matemática; Uso de jogos no ensino de matemática; Programa de Educação 

Tutorial. 
 

Introdução 

Apesar da literatura oferecer diversas opções de metodologias alternativas para o ensino de 

matemática, alguns autores mostram que a realidade em sala de aula não mudou. Acácio 

(2014) realizou uma pesquisa buscando refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem, 

colhendo a opinião dos professores, para propor melhores alternativas, intervenções e 

perspectivas metodológicas para o ensino da matemática. Os resultados do trabalho 

mostraram que as aulas continuam sendo ministradas dentro de um formalismo exacerbado e 

incabível na sociedade atual, cujo dinamismo, requer do profissional de educação melhores e 

modernas práticas do processo de ensinar e aprender. Ao mesmo tempo Stahl (2011) realizou 

entrevistas com professores dos Ensinos Fundamental II e Médio das escolas municipais, 

estaduais, federais e particulares no município de Campos dos Goytacazes.  Ele concluiu que 

os professores, de uma maneira geral, acreditam na necessidade de mudança em sua prática 

diária. Mostraram-se interessados e receptivos a implementação de metodologias alternativas 

ao uso do método/ensino tradicional.  

A atividade O Laboratório de Ensino de Matemática no apoio de Atividades Didáticas 

foi inserida no planejamento anual do Grupo PET Conexões de Saberes/CPTL, buscando 

contribuir na constituição (e manutenção) de um acervo de recursos didáticos incorporados ao 

LEM – Laboratório de Ensino de Matemática do CPTL/UFMS, com o intuito de planejar 

oficinas pedagógicas e organizar feiras de matemática, baseados nos trabalhos de Grando 

(2000), Stewart (2005), Lorenzato (2009) e Guirado (2010). Essa atividade deu origem ao 

projeto de extensão Aprendendo Matemática Brincando, uma ação que objetivava contribuir 

com o ensino de matemática de qualidade e a utilização de metodologias inovadoras dentro do 

ambiente escolar através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

de Três Lagoas - MS. O trabalho foi desenvolvido com a participação de dois grupos PET da 

UFMS, o grupo PET Matemática e o Grupo PET Conexões de Saberes Matemática. O 

objetivo do presente trabalho é relatar a experiência adquirida na produção de materiais 

didáticos alternativos e na participação do projeto de extensão no ambiente escolar. 

 

Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido através da confecção de jogos por parte dos PETianos em E.V.A., 

cartolina e papel cartão, oferecimento de oficinas pedagógicas para discentes do curso de 

matemática interessados em participar do projeto. Uma vez definida a equipe e os materiais  
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que seriam utilizados foram feitas visitas a quatro escolas da cidade de Três Lagoas-MS e 

uma na cidade de Brasilândia-MS, para oferecimento de oficinas. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados do projeto foram muito positivos, em visita a 5 escolas foram atendidas 

aproximadamente 700 crianças de 6º. ao 9º. do ensino fundamental, separando os alunos em 

grupos de acordo com a idade e a turma que frequentava. Os discentes participantes do 

projeto atuaram como monitores, acompanhando os grupos de crianças nas atividades, eles 

puderam perceber o entusiasmo das crianças de uma atividade nova, o espírito de competição 

entre eles e o esforço individual por entender os desafios apresentados buscando sempre um 

resultado positivo.  

 

Figura 1: Atividades realizadas nas escolas. 

 
Fonte: Acervo PET Conexões de Saberes Matemática 

 

A figura 1 mostra algumas das atividades realizadas nas escolas, permitindo que os 

alunos trabalhem em grupo num ambiente natural e descontraído, acompanhados pelos 

membros da equipe de realização do projeto. 

 Os discentes participantes do projeto avaliaram a atividade como muito importante 

para a formação e uma oportunidade única de ter contato direto com os alunos no ambiente 

escolar através de uma atividade descontraída, que permitiu conversar com alunos e ouvir 

elogios, críticas, reclamações e experiências diversificadas sobre a disciplina de matemática. 

Houve também oportunidade de conversar com professores de ensino básico que relataram a 

falta de interesse de alguns alunos pela disciplina e as dificuldades mais comuns. 
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Conclusões 

Considerando que o grupo PET Conexões de Saberes Matemática está vinculado a um curso 

de Licenciatura em Matemática, o grupo avaliou a atividade como uma experiência 

extremamente positiva e muito importante para a formação de futuros professores de 

matemática, já que através do trabalho com metodologias alternativas para o ensino de 

matemática foi possível refletir sobre a formação inicial do professor. O trabalho conjunto 

com o grupo PET Matemática  e com alunos do curso não vinculados ao PET permitiu refletir 

sobre ser PETiano e a responsabilidade com a modernização do ensino superior, com uma 

atuação profissional pautada pela cidadania e a consciência social, bem como a importância 

de participar num projeto baseado na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e 

que foi originado diretamente de uma atividade realizada e aperfeiçoada pelo grupo. A 

participação de alunos de ensino básico na Semana de Matemática 2018 mostrou uma 

mudança de atitude em relação à disciplina, o que permitiu perceber que o efeito 

transformador procurado pelo projeto foi atingido. 
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     EIXO TEMÁTICO: Sustentabilidade como meio de Transformação 

 

Resumo 

 

São essenciais os estudos que advirtam a necessidade da substituição das espécies 

exóticas por espécies nativas da região da caatinga, pois é importante a valorização da 

flora local e propiciar a conservação dos recursos vegetais disponíveis na cidade de 

Tauá -Ceará. A pesquisa teve como objetivo principal analisar e quantificar as espécies 

presentes na arborização urbana do bairro Alto Nelândia, propondo sugestões de 

espécies nativas adequadas para arborização desse bairro da cidade. A metodologia 

empregada baseia-se em pesquisa de campo e em coleta de dados (medida da 

circunferência do caule e nome popular da espécie). O trabalho foi realizado nas 28 ruas 

e 1 avenida deste bairro. Para levantamento de dados utilizou-se uma ficha de 

levantamento arbóreo, contendo as seguintes informações: nome do bairro; nome da 

rua; número de plantas por rua; nome popular e a circunferência do caule de todas as 

plantas. Com essa pesquisa foi possível realizar a contagem das árvores e tipos de 

espécies utilizadas na arborização das ruas e avenidas do bairro. Com relação ao número 

de indivíduos por espécie, constatou-se que 95,32% do total de exemplares foram  

 1 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Educação Ambiental e discente do curso de Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual do Ceará.  
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representados por apenas três espécies: Azadirachta indica, com 520 indivíduos 

(83,87%); espécies não identificadas com 47 indivíduos (7,58%); Senna siamea, com 24 

indivíduos (3,87%); totalizando 591 indivíduos. A cidade de Tauá junto com os órgãos 

ambientais precisam desenvolver mais projetos que possam incentivar a população a 

plantar espécies nativa, buscando assim uma forma de substituir as espécies exóticas 

presentes na cidade. 

 

Palavras – chave: Espécies exóticas. Espécies nativas. Azadiractha indica.  

 

Introdução 

A arborização urbana é toda cobertura vegetal de porte arbóreo existente nas cidades 

(LACERDA et al., 2013). Fazer o planejamento da arborização é imprescindível para o 

desenvolvimento urbano, para não trazer prejuízos para o meio ambiente. Considerando 

que a arborização é um dos fatores determinante da salubridade ambiental, por ter 

influência direta sobre o bem estar do homem, em virtude dos múltiplos benefícios que 

proporciona ao meio, em que além de contribuir para a estabilização climática, fornece 

abrigo e alimento à fauna, embeleza pelo variado colorido que exibe, e propiciam 

sombra e lazer nos parques, jardins, praças, ruas e avenidas de nossas cidades 

(DANTAS; SOUSA, 2004).  

A qualidade de vida urbana está diretamente atrelada a vários fatores que estão reunidos 

na infraestrutura, no desenvolvimento econômico-social e àqueles ligados à questão 

ambiental. No caso do ambiente, as áreas verdes públicas constituem-se elementos 

imprescindíveis para o bem estar da população, pois influencia diretamente a saúde 

física e mental da população (LOBODA; ANGELIS, 2005).  

As árvores na paisagem urbana, quando implantadas de forma arquitetada tendem a 

fornecer somente benefícios. Mas, deve-se ser feita uma exceção quando se tem 

espécies com capacidade de realizar invasão biológica, intitulada atualmente como 

“exóticas invasoras” (BLUM; BORGO; SAMPAIO, 2008). Atualmente, são 

consideradas nativas ou exóticas as espécies de árvores que constituem a arborização 

urbana, porém o uso de espécies nativas deve ser priorizado e de exóticas evitada 

(VIEIRA; GONÇALVES; PASIN, 2016). As espécies nativas possuem diversas 
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predominâncias favoráveis em relação às exóticas, sendo algumas delas: adaptabilidade 

garantida ao clima e solo; melhor desenvolvimento metabólico; maiores possibilidades 

de produção de flores e frutos saudáveis proporciona a alimentação para animais 

também nativos, conservando a fauna local, promulga a proliferação da espécie, 

evitando a sua extinção, evita o aumento de espécies invasoras exóticas e as doenças e 

pragas ocasionadas pelas mesmas, além de oferecer os benefícios comuns a todos os 

gêneros arbóreos (CECCHETTO; CHRISTMANN; OLIVEIRA, 2014).  

Atualmente, a vegetação nativa existente apresenta-se completamente devastada nas 

cidades e os plantios de reposição ocorrem sem planejamentos e com utilização de 

espécies exóticas (ALVAREZ; et al, 2012).  

Como descrito por Silva (2014), a arborização de Tauá - Ceará é constituído 

exclusivamente com espécies exóticas, e com isso pode-se observar que a população 

sofre por falta de informações sobre os possíveis riscos que podem existir com o uso 

dessas espécies. São essenciais os estudos que advirtam a necessidade da substituição 

das espécies exóticas por espécies nativas da região, pois é necessário a valorização da 

flora local e propiciar a conservação dos recursos vegetais disponíveis na região. Com o 

presente estudo, realizou-se o levantamento de dados arbóreos da cidade de Tauá– CE, 

para buscar entender os possíveis danos causados por espécies exóticas na arborização 

da cidade. O trabalho teve como objetivo geral analisar e quantificar o total de espécies 

presentes na arborização urbana da cidade de Tauá – Ceará. E como objetivos 

específicos a Identificar as espécies presentes em todos os bairros da cidade de Tauá – 

Ceará e propor sugestões de espécies nativas que podem ser utilizadas para a 

arborização da cidade de acordo com a literatura. 

  

Metodologia 

A pesquisa teve como objetivo principal analisar e quantificar as espécies presentes na a 

arborização urbana do bairro Alto Nelândia e propondo sugestões de espécies nativas 

adequadas para arborização desse bairro da cidade de Tauá – Ceará. A metodologia 

empregada no presente estudo baseia-se primeiramente em pesquisa de campo e em 

seguida na coleta de dados (medida da circunferência do caule e nome popular da 

espécie). O trabalho foi realizado em 28 ruas e avenidas do bairro Alto Nelândia. Para o  
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levantamento de dados utilizou-se uma ficha de levantamento arbóreo, contendo com as 

seguintes informações: nome do bairro; nome da rua; número de planta por rua; nome 

popular de cada espécie vegetal e a circunferência do caule de cada planta. Com essa 

pesquisa foi possível realizar a contagem das arvores e tipos de espécies utilizadas na 

arborização das ruas e avenidas do bairro.  

Os dados obtidos foram analisados e colocados em planilhas do Excel 2013 de acordo 

com cada requisito e informações obtidas. Após isso, os valores da circunferência 

caulinar do nim foram organizadas para serem colocadas no programa SigmaPlot versão 

12.5 tornando assim possível a geração de gráficos para as análise e discussão dos 

resultados alcançados. As outras espécies encontradas na área de estudo, foram anotadas 

na caderneta de campo, e identificadas a base de nomes populares e realizada consulta 

na literatura para a identificação da espécie, após isso foram separadas e classificadas de 

acordo com sua família. 

 

Resultados e Discussão  

DISTRIBUIÇÃO DE AZADIRACTHA INDICA NO BAIRRO ALTO NELÂNDIA  

No bairro Alto Nelândia a espécie Azadirachta indica A.Juss predominou com 

um número de indivíduos, com uma frequência superior a 200 espécies arbóreos com 

circunferência caulinar com média de 45 a 65 cm. Isso mostra que essas espécies estão 

na fase adulta, porém se encontram como intermediárias no tempo de existência de 

acordo com o diâmetro de seu caule (Imagem 1). 

 

Imagem 1 – Frequência e classe diamétrica do bairro Alto Nelândia. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode-se observar também no gráfico que o mesmo bairro possui um número de 

indivíduos na fase inicial de crescimento com média de 5 a 45 cm de circunferência 

caulinar, indicando assim o número de espécies está aumentando. Alencar, Souto et al 

(2014), cita que a população se encarrega de implantar indivíduos sem nenhum 

conhecimento técnico, mas apenas por influência de terceiros, além da falta de 

planejamento das cidades sobre a forma adequada para realizar a arborização.  

 

Conclusões: 

Nota-se que a arborização do bairro Alto Nelândia na cidade de Tauá – CE foi realizada 

sem nenhum tipo de planejamento, e que as espécies foram escolhidas e plantadas de 

forma aleatória ou selecionadas de acordo com o desenvolvimento mais rápido para a 

produção de sombreamento. Onde a predominância maior é de espécies exóticas, 

evidenciando assim a falta de conhecimento da população sobre os problemas que 

podem ocorrer ao utilizar as mesmas. 
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Resumo 

O Projeto Arte Pós-Descarte foi elaborado como uma tentativa de aproveitamento de uma 

parcela de descarte vegetal produzido no campus da Universidade Federal de Mato Grosso – 

Cuiabá e no seu entorno. Trata de discutir temas educacionais e gerar novos conhecimentos 

relacionados à ecologia e à arte para os discentes em formação em Pedagogia bem como para 

outros cursos e capacita os participantes para o debate e a produção de trabalhos artísticos, tendo 

como materiais básicos o descarte de madeira obtida em marcenarias e construção civil. Como 

metodologia, são trabalhadas técnicas de produção artesanais voltadas para o debate de temas 

educacionais, ambientais e lúdicos. O Projeto tem como articulação o ensino, a pesquisa e 

extensão, por meio da realização do curso, onde é oferecido o aporte teórico e o 

desenvolvimento prático para a produção artística de cada participante. Por meio do trabalho 

os estudantes refletem sobre a utilização adequada de recursos naturais, preservação do meio 

ambiente e seus recursos didáticos como estratégia de ensino que servem como base para 

desenvolver atividades durante o seu processo de formação nas diversas disciplinas da matriz 

curricular do curso (Pedagogia), bem como, no Estágio Supervisionado Obrigatório II. O 

projeto tem como avaliação a participação nas aulas teóricas e práticas; a produção de uma peça 

artesanal individual e uma coletiva; técnicas de conservação, registro e armazenamento de 

produtos artesanais. 

 

Palavras-chave: Arte-educadores; Meio ambiente; Tríade acadêmica. 
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Introdução 

O Grupo PET Educação está vinculado ao Instituto de Educação, sendo seus membros 

graduandos e graduandos do curso de Pedagogia. Tendo atualmente 12 bolsistas e 1 voluntária, 

o Grupo PET Educação segue regulamentação do Ministério da Educação e é fomentado pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo como foco o 

desenvolvimento pleno dos estudantes pela tríade acadêmica: ensino, pesquisa e extensão, 

tendo como tutor o Prof. Dr. Darci Secchi. 

 Dentre as atividades deste ano, será realizada mais uma edição do Projeto de Extensão 

Arte Pós-Descarte, que ocorre anualmente desde 2012, aplicando diversas técnicas que 

estimulam a autonomia dos futuros professores dentro da sala de aula.  

Entre os principais objetivos do projeto Arte Pós-Descarte estão: usar e desenvolver a 

criatividade dos futuros professores possibilitando que eles tenham mecanismos para aprimorar 

o senso crítico dos alunos mediante a análise de material descartado, promover uma orientação 

segura quanto ao uso da criatividade e adaptação de materiais recicláveis ao ensino de ciências 

e educação ambiental nas escolas e oportunizar alternativas significativas para implementações 

de novas estratégias didáticas, que compactua plenamente com um dos os objetivos específicos 

presentes no MOB6 que é “formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do 

ensino no país”. 

O Projeto Arte Pós-Descarte foi dividido em quatro etapas. Inicia-se com uma fase de 

estruturação e planejamento realizada por membros do Grupo PET-Educação. Os inscritos 

participam das aulas teóricas que consistem em discutir a temática para um aprimoramento do 

assunto, seguindo pela pesquisa da confecção das peças utilizando materiais descartáveis, que 

foram previamente preparados pelo Grupo. 

O Grupo realiza o planejamento da temática e posteriormente faz o preparo do material 

com o objetivo de capacitar os participantes para o debate e a produção de trabalhos artísticos 

tendo como materiais básicos sobras de madeiras que são transformadas em peças individuais 

e coletivas que pudessem ser utilizadas como materiais paradidáticos nas escolas. 

Além da produção dos materiais, o Grupo realiza a exposição das peças confeccionadas, 

valorizando assim, as produções artísticas e pedagógicas dos participantes que desenvolvem 

com apoio dos monitores, professor mediador, e os demais recursos.  A exposição conta com a 

cobertura da mídia universitária e de outros meios de comunicação do estado. 

 

Metodologia 

No ano de 2011 uma tempestade abateu inúmeras árvores existentes nas áreas verdes do 

campus Cuiabá da UFMT, resultaram na disponibilização de troncos, galhadas e raízes. Essa 

disponibilidade de material estimulou o Grupo PET-Educação a realizar um Projeto de 

aproveitamento desses materiais. Os integrantes do Projeto Arte Pós-Descarte visitaram a 

reitoria da UFMT para realizar a entrega simbólica de uma escultura em madeira produzida ao 

longo do curso de formação de arte-educadores. A peça confeccionada com a cepa de um 

mogno abatido pela tempestade pesa 110 quilos e tem o formato de um enorme coração e 

ambienta a sala da reitoria.  

 

                                                 

6 Manual de Orientação Básica do Programa Educação Tutorial. 
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Nos anos seguintes, após a boa avaliação por articular atividades de pesquisa, ensino e 

extensão, foram realizados novas edições anuais do Projeto, seguindo os padrões da primeira 

edição, utilizando materiais descartados que se tornam peças decorativas ou artesanais que 

serviram de mote para debater temas relacionados à educação, arte e ambiente.  

Na segunda edição foram recolhidas amostras de materiais e feita uma pesquisa 

bibliográfica abrangendo sua origem, classificação e higienização. Em seguida, foram  

realizadas aulas expositivas e em contato direto com os materiais, como forma de 

aprender técnicas de manejo, corte, preparo de peças. 

Durante o processo de aprendizado, cada participante escolheu uma galhada e procedeu 

a produção de sua peça (higienização corte preparação, fixação, aplicação de preservativo e 

elaboração da etiqueta com as referências ABNT). Os produtos artísticos confeccionados 

durante o curso foram apresentados ao público com exposição na Câmara Municipal de Cuiabá 

e divulgados pela mídia local em reportagem impressa e eletrônica. 

Na terceira edição foi realizada a construção da “Árvore do Desejo” por meio de 

preenchimento de tarjetas em que os participantes responderam questões acerca de suas 

expectativas profissionais. O Projeto se propôs a ser mais uma estratégia de formação para os 

atuais e os futuros educadores.  

Na quarta edição do Projeto foram ressaltados aspectos relacionados à arte e educação 

com destaque para a produção de placas comemorativas e tarjetas de mensagens, articulando 

educação e produção artística.  

Na edição seguinte, a temática tratou das “Aves do Pantanal” em que os participantes 

aprofundaram estudos sobre o ecossistema pantaneiro e produziram um totem específico para 

cada ave. As páginas do livro, confeccionadas com descarte de madeira tratavam de 

características ambientais, variedade de espécie e variedade, alimentação, aspectos geográficos, 

tamanhos, cores, sons etc. Para tanto foi aproveitado uma parcela do descarte de madeira da 

construção civil e de árvores desvitalizadas. O tema da pintura enquanto estratégia didática foi 

à ênfase do Projeto. 

No ano de 2018 foi realizado a 6° edição que buscou articular o domínio de técnicas de 

produções artesanais com o tema “Brinquedos e brincadeiras”. Os participantes realizaram 

aulas teóricas que consistiram em discutir a temática com ênfase na educação, seguido pela 

confecção de peças individuais e coletivas que foram expostas no saguão do Instituto de 

Linguagens da Universidade Federal de Mato Grosso campus Cuiabá. 

 

Resultados e Discussão 

O projeto de extensão Arte Pós-Descarte é uma atividade desenvolvida anualmente pelo 

Grupo PET-Educação. O projeto se estabelece como uma atividade da tríade acadêmica a qual 

é fundamentada no artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988 que dispõe: “as universidades 

[...] obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Portanto, 

o PET-Educação ligado à educação e o uso dos resíduos orgânicos de troncos, raízes e galhos 

de árvores mortas, que se encontravam na UFMT campus Cuiabá, e que seriam descartados, 

comumente de forma não sustentável, para a idealização do projeto Arte Pós-Descarte. 

Despertando o olhar do Grupo PET-Educação para uma forma sustentável de arte e um 

novo método de ensino/aprendizagem. Pois frequentemente ocorrem no campus da 

universidade, intempéries naturais que derrubam muitas árvores nas áreas verdes, tais eventos 

resultam na disponibilização de troncos, galhadas e raízes que, em sua maioria, são retiradas  
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do campus e descartadas ou incineradas, da mesma forma ocorrem em casas, escolas, ruas, onde 

as podas, construções e eventos naturais disponibilizam uma larga quantidade de descartes 

orgânicos. 

O projeto foi elaborado como uma tentativa de aproveitamento e reaproveitamento de 

uma parcela desse material, como forma de discutir temas educacionais e gerar novos 

conhecimentos relacionados à ecologia e à arte. A principal ideia do projeto é despertar no 

público uma mudança na percepção de que o que muitos pensam ser lixo é, na verdade,  

resíduo e se tratado como tal, pode representar preservação ambiental, economia de 

recursos naturais, inclusão social e renda.  

Como avaliação é realizada exposições das produções conforme o espaço que é 

organizado pelo Grupo. A exposição consiste em, a partir das obras confeccionadas durante o 

curso, explicar como este material servirá de auxílio em aulas sobre a temática estabelecida, e 

os recursos pedagógicos didáticos que dão possibilidade de trabalhar em sala de aula e além da 

sala de aula. E quão importante é a reciclagem de materiais e sua transformação em obras de 

cunho pedagógico, visando à sustentabilidade. 

Ao longo do processo de produção das peças foram discutidas estratégias didáticas 

relacionadas aos conteúdos de Artes, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática etc. 

Além do domínio de técnicas de produção, foram debatidos temas relacionados com a educação 

e arte; educação e meio ambiente e educação. Todas as produções foram expostas em eventos 

específicos, e estão à disposição para utilização e apresentação em escolas. Estas exposições 

foram realizadas com viés educativo e informativo das obras, evidenciando que a educação está 

presente em todo lugar. 

 

Conclusões: 

O trabalho com a temática Arte como Estratégia Didática ressalta a importância da 

formação complementar artística para discentes do curso de Pedagogia. O sucesso do Projeto 

Arte Pós-Descarte com a comunidade acadêmica abre oportunidades para desenvolver o Projeto 

em outros ambientes educacionais, além da academia. Concluímos que o Projeto Arte Pós-

Descarte obteve resultados positivos em todas as edições. Teve em pauta o desenvolvimento da 

autonomia, o trabalho com materiais recicláveis e o domínio de técnicas artísticas dos futuros 

pedagogos. O Projeto atingiu ótimos resultados uma vez que associou a educação com a 

produção artística e articulou as atividades de ensino pesquisa e extensão. 
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EIXO TEMÁTICO: Inclusão como meio de Transformação 

 

Resumo 

 

O trabalho aqui apresentado trata de relatos de experiências compartilhadas entre os alunos e 

alunas em um dos projetos do Programa de Educação Tutorial (PET) - Educação 

Interdisciplinar, denominado ArtPET. O objetivo deste trabalho é  relatar a intervenção 

realizada na Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Rondonópolis, e além disso, 

promover o diálogo e a reflexão sobre o tema “Mães na Universidade”, principalmente com 

mães estudantes acadêmicas. A metodologia do ArtPET é baseada nos princípios da 

Aprendizagem Dialógica, também norteadores do PET Educação Interdisciplinar, e, a partir 

deles, utiliza-se de debates, intervenções artísticas e curta-metragens durante os intervalos de 

aula. Em especial, para esse tema, foi realizada uma entrevista, baseada na metodologia 

comunicativa, com algumas mães estudantes do campus Universitário, que resultou em um 

curta-metragem. Apresenta-se como resultado da atividade a intervenção realizada, no mês de 

julho de 2018, com a exibição do curta produzido através da entrevista realizadas pelo grupo 

PET e a de uma mesa redonda, em que foram relatados os desafios da maternidade no ambiente 

universitário. 

Palavras-chave: PET - Educação Interdisciplinar, universidade, maternidade, aprendizagem 

dialógica. 
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Introdução 

O ArtPET é uma das atividades do Programa de Educação Tutorial - PET Educação 

Interdisciplinar realizadas no ano de 2018. O Programa é um grupo de pesquisa, extensão e 

ensino, vinculado à Universidade Federal de  Mato Grosso, Câmpus de Rondonópolis, que 

desenvolve ações para construir redes de fortalecimento entre instituições, movimentos e 

grupos para superação de desigualdades sociais, culturais e escolares. 

O PET - Educação Interdisciplinar realiza suas atividade na forma de ações dialógicas, 

uma vez que a Aprendizagem Dialógica (FLECHA, 1997) é o referencial teórico-metodológico 

do grupo, direcionando suas ações no campo da educação. Nesse sentido, além de garantir o 

acesso ao conjunto de conhecimentos específicos da docência, propiciando referenciais teórico-

metodológicos que instrumentalizam o docente em sua atuação, o PET visa garantir uma 

formação pluralista que assegure a atuação de forma ética, crítica e criativa na gestão da sala 

de aula e na organização da escola, ao mesmo tempo em que seja possível desenvolver práticas 

que permitam a reflexão, ressignificação e a produção de novos conhecimentos na área da 

educação. 

Dentro da proposta do programa, o ArtPET é uma intervenção realizada por alunos/as 

petianos que tem como objetivo de estimular discussões e desenvolver o senso crítico nos 

estudantes, fomentando debates de cunho social, cultural e acadêmico no espaço da 

universidade. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo relatar a realização do 

ArtPET: Mães na Universidade, na UFMT de Rondonópolis, e destacar a importância de 

espaços de reflexão e diálogo sobre inclusão de mães no espaços acadêmicos. 

 

Metodologia 

O ArtPET é uma atividade periódica realizada com um tema gerador diferente escolhido 

pelo grupo, e a partir disso, busca-se apresentar exposições audiovisuais, cartazes, intervenções 

artísticas, fotografias, curta-metragens, etc., que sejam pertinentes ao contexto da aplicação da 

Aprendizagem Dialógica, que é um dos fundamentos teóricos do PET Educação 

Interdisciplinar. 
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A Aprendizagem Dialógica, elaborada pelo CREA - Centro de Investigação em Teorias 

e Práticas de Superação de Desigualdades, da Universidade de Barcelona, nos anos 1990, é 

conceito baseado no diálogo, constituído por sete princípios: diálogo igualitário; inteligência 

cultural; transformação; criação de sentido; solidariedade; dimensão instrumental; e igualdade 

de diferenças. O conceito é embasado teoricamente nos autores Vygotsky, Bruner, Wells, 

Freire, Habermas, Chomsky, Scribner e Mead. 

Os temas abordados em cada edição do ArtPET buscam fomentar os sete princípios da 

Aprendizagem Dialógica no contexto acadêmico. Considerando isso, o tema abordado no 

ArtPET realizado no mês de julho de 2018 foi sobre Mães na Universidade. 

ArtPET: Mães na universidade 

A escolha da temática para a intervenção do ArtPET: Mães na Universidade, foi pensada 

mediante algumas pesquisadas que trouxeram notícias sobre casos de mães universitárias. 

Segundo essas notícias, estudantes universitárias que não tinham com quem deixar seu/s filho/s 

e que não conseguiram vagas em creches tiveram que levar as crianças para a sala de aula. A 

partir dessa situação, as estudantes mães relataram que foram convidadas a se retirar da aula 

por conta da/s criança/s, e/ou foram constrangidas em sala por docentes. Uma das notícias 

relatou a história da estudante Waleska, de Ciências Sociais, que foi obrigada a abandonar a 

aula pelo descaso do professor, em que alegava que a filha da moça “atrapalhava sua aula”.  

A partir do debate pelo grupo dessas notícias, os/as estudantes integrantes do PET - 

Educação Interdisciplinar perceberam a necessidade de reflexão e a construção de debates sobre 

o assunto também na UFMT Câmpus de Rondonópolis. Foi decidido então que se realizaria o 

ArtPET sobre mães no âmbito acadêmico e suas vivências. Após a escolha da temática, 

começaram os estudos para realização do projeto, que concentrou-se em relatos de mães nos 

espaços acadêmicos. O trabalho pautou-se na metodologia comunicativa crítica proposta pelo 

Community of Research on Excelence for All  (CREA). 

O foco dessa metodologia é desenvolver estudos que visam a superação de 

desigualdades sociais a partir da reflexão crítica e da intersubjetividade. Suas características 

principais conforme Rodrigues (2018) são a dialogicidade, a prática transformadora e a 

pretensão de fazer ciência. Nessa perspectiva, utiliza-se a técnica de entrevistas em 
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profundidade para conhecimento dos relatos das voluntárias. De acordo com Braga (2007), as 

entrevistas em profundidade constituem uma técnica que permite conhecer quais são os 

significados que as participantes dão à sua vida e às suas experiências em uma determinada 

realidade.  

 

Resultados e Discussões  

Para a realização das entrevistas, foi elaborado um roteiro, que foi adaptado de acordo 

com o contexto de cada mãe. Diversas mães foram convidadas para participar da entrevista, 

buscando-se inicialmente um grupo que fosse composto por mulheres de diferentes cursos de 

graduação. No entanto, apenas quatro mães compareceram para a gravação das entrevistas. A 

proposta da entrevista foi elucidar para as demais pessoas do câmpus os desafios de uma mãe 

universitária, buscando também evidenciar sugestões de melhorias para a construção de uma 

espaço/ambiente inclusivo para as mães na universidade. As entrevistas foram gravadas em 

vídeo e resultaram em um curta-metragem de 5 minutos.  

A intervenção ocorreu com a apresentação do curta-metragem seguida de uma mesa 

redonda, intitulada “Mães na Universidade”, no intervalo vespertino, a qual contou com a 

participação de duas mães que participaram da entrevista. 

 

Os desafios enfrentados por mães universitárias 

No processo de gravação do curta, as mães relataram os desafios enfrentados no 

ambiente acadêmico, os quais são relacionados ao preconceito, à falta de infraestrutura e apoio. 

Abaixo, está destacado um dos trechos das falas das entrevistadas que relatam os seus desafios 

relacionados ao apoio e à infraestrutura universitária. 

Você acha que falta algum apoio aqui dentro da universidade? 

Estrutura? 

 

Mãe 1: Ah, eu acredito que, se tivesse uma estrutura para acolher essas 

crianças, não só as minhas, mas como as as outras mães que também 

precisam. Igual eu tava comentando lá da brinquedoteca. Lá é um 
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espaço interessante, que se, de repente, fosse feito um espaço para a 

gente para estagiar mesmo, que somos da área [de Pedagogia], para 

poder estar ajudando nesse processo nosso com os filhos, que ficaria 

muito mais fácil, né? [...] 

 

Mãe 2: Eu acho que eu acabei de falar um tanto de humanidade. Falta 

humanidade, falta respeito para a gente que é mãe. As pessoas nos 

olham com um certo preconceito, porque hoje a gestação... Quando a 

gente vê uma mulher grávida, uma mãe dentro da universidade, parece 

que as pessoas nos julgam como irresponsável, nos olham com olhar de 

desprezo. 

 

Mãe 4: [...] aqui não tem nenhuma rede de apoio para mãe, de forma 

nenhuma, a não ser que a gente conte uma com a outra de boca em boca 

mesmo e uma ajuda uma a outra da forma que pode porque se 

sensibilizam. 

 

Outro aspecto desafiador, apontado pelas entrevistadas, é a rotina que se divide em 

diversos papéis socialmente atribuídos a mãe estudante.  

 

Como que é a sua rotina no dia a dia? Como  você se organizar para 

conciliar estudos e cuidados da criança? 

Mãe 1: [...] quando você está em casa, você não é estudante, você é 

mãe. Não tem como você entrar em casa e dizer assim: só vou estudar, 

como quem não tem filho. Não, é diferente. Primeiro você é mãe, dona 

de casa, esposa, aí, no final da noite, quando você já quase não tem 

força, você vai ser estudante. E é muito difícil conciliar isso, entendeu? 

Acho que essa é a parte mais difícil para mim. 

 

266



 
 

Mãe 2: Mas, aí vem as dificuldades aqui dentro da universidade. É 

muito difícil você ser mãe, ser esposa, ser estudante [...] Teve uma 

semana que eu passei, que eu vinha para a faculdade caindo de sono, 

porque eu não dormi nada. Eu chegava em casa, tentava limpar, cuidar 

de criança, e aí, à noite o meu marido chegava em casa e tentava cuidar 

dos meninos, e eu ia fazer os trabalhos na faculdade. Quando eu via já 

era 6 horas da manhã eu tava pegando um ônibus para vir. 

 

Mãe 3: Assim,  é com ajuda…ajuda mesmo da família. [...] E não acho 

ruim, não acho difícil, porém a gente sente a resistência de fora para 

dentro… não é de dentro para fora, porque ser mãe é uma coisa natural 

e qualquer lugar é lugar de mãe. 

 

Mãe 4: [...] A noite é bem complicado porque as crianças, eu sei que as 

crianças atrapalham a aula, só que assim, eu não tenho a onde deixar. 

Tanto que eu e me esposo, a gente começou a fazer... eu faço três aulas 

na semana e ele faz duas, porque como eu falei antes eu não tenho apoio 

nenhum, a não ser do meu esposo aqui e alguns colegas de vez quando 

me ajuda, mas eles não podem estar me ajudando sempre. 

Como resultado das entrevistas, foi perceptível evidenciar que as dificuldades, 

preconceitos e vivências da maternidade no Câmpus de Rondonópolis não apresenta ser um 

caso isolado da Universidade Federal de Mato Grosso campus Rondonópolis mas que pelos 

relatos, pode ocorrer em todo o Brasil, em universidades públicas e privadas, como Naiara 

Gomes relata em uma entrevista para o site Lunetas.  “Vivemos um momento de invisibilização 

do fenômeno de ser mãe no ensino-superior. Quando há pesquisas que abordam o tema da 

evasão universitária, não se faz o recorte de gênero” (HOSHINO, 2017).  Além da falta do 

recorte, ocorre a falta de dados de órgãos governamentais como respaldo, o que escancara essa 

invisibilização das mães universitárias e suas dificuldades para se manter no curso em que se 

propõem a realizar. 
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Considerações Finais 

A intervenção aqui relatada, sobretudo das pesquisas que culminaram com a produção 

de um curta-metragem, com a disposições de cartazes nas paredes e os debates da mesa redonda 

promoveram diálogos e reflexões entre as estudantes mães e estudantes participantes do PET 

Educação Interdisciplinar. Possibilitaram também a visibilidade dos desafios da maternidade 

no Câmpus, para as pessoas que circularam durante a exposição da atividade. 

A entrevista demonstrou que há a necessidade de um espaço dentro da universidade que 

possibilite às mães a estadia de seus filhos enquanto estudam, visto que as creches do município 

são superlotadas e muitas delas não conseguem deixar as crianças com os parentes.  Além disso, 

os múltiplos papéis sociais da mulher foram evidenciados nas entrevistas. Tal situação é 

bastante complexa e que realizar um ensino superior diante de tantos obstáculos se torna algo 

bastante desafiador, às vezes quase que inalcançável. A universidade tem um papel importante 

no apoio a essas mães, uma vez que além da falta de solidariedade dos discentes e dos docentes, 

sua estrutura não está planejada para acolhê-las. 
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Resumo 

Os eventos científicos são de grande valia para o ensino das ciências além de ser usado como 

uma fonte essencial de novos conhecimentos. O Programa de Educação Tutorial (PET) 

Interdisciplinar Ciências Naturais dispõe de atividades e eventos científicos no decorrer do 

ano letivo, que visam agregar conhecimentos a comunidade acadêmica, em particular, aos 

discentes do curso de Ciências Naturais/Química. A metodologia do presente estudo é 

classificada como pesquisa descritiva, tendo como base um questionário on-line através do 

Docs Google formulário de pesquisa. A ferramenta de coletas de dados foi questionário e o 

público escolhido para o estudo em questão, foi constituída por estudantes do Curso de 

Licenciatura em Ciências Naturais/Química. O presente trabalho teve como objetivo analisar 

a opinião dos acadêmicos e egressos do curso de Ciências Naturais/Química sobre as 

contribuições dos eventos científicos promovidos pelo PET tais como suas importâncias e 

contribuições na graduação. No tocante a importância atribuída pelos os estudantes aos 

eventos científicos, (91,9%) destacou os eventos como muito importante para a sua formação 

acadêmica, o que qualifica como um bom indicador de desempenho dos eventos. 

 

Palavras-chave 

Eventos científicos. Formação acadêmica. Avaliação institucional. PET. 
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Introdução 

Os eventos científicos são de grande valia para o ensino das ciências além de ser 

usado como uma fonte essencial de novos conhecimentos. Para Campello (2000, p. 62), os 

eventos científicos podem desempenhar diversas funções: encontros como forma de 

aperfeiçoamento de trabalhos científicos, uma vez que os trabalhos mudam substancialmente 

após apreciação nos eventos; encontro como reflexo do estado da arte, pois os trabalhos 

apresentados durante os eventos podem refletir o panorama da área e o perfil dos seus 

membros e encontros como forma de comunicação informal, pois as conversas informais com 

seus pares constituem parte importante dos eventos. 

Em Química, há uma concordância em formar profissionais∕indivíduos capazes de 

lidar com informações de todos os tipos buscando ampliar sua cultura e formação acadêmica 

procurando sempre atribuir às atividades extracurriculares em consonância com as disciplinas 

abordadas no curso. O Licenciado em Química deve ter formação generalista, mas sólida e 

abrangente em conteúdos dos diversos campos da Química, preparação adequada à aplicação 

pedagógica do conhecimento e experiências de Química e de áreas afins na atuação 

profissional como educador na educação fundamental e média (BRASIL, 2001). 

Diante desse contexto, a prática docente em Química requer uma busca permanente 

de conhecimento e atualização profissional e específica, necessárias às mediações e 

exigências do contexto de ensino aprendizagem. Durante a formação acadêmica o discente 

deve ser ativo e proativo, buscar o conhecimento por si só, deve participar de projetos de 

pesquisa e grupos de trabalhos extensionistas, de discussões acadêmicas, de seminários, 

congressos e similares; escrever projetos e apresentar. 

A Universidade Federal do Maranhão campus Grajaú, em Grajaú – MA, conta 

atualmente com dois cursos regulares, Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas 

com habilitação em Geografia e Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza com 

habilitação em Química. Em contrapartida o grupo do Programa de Educação Tutorial (PET) 

Ciências Naturais Interdisciplinar, que desenvolve atividades de ensino-pesquisa-extensão no 

campus, dispõe de atividades e eventos científicos no decorrer do ano letivo, que visam 

agregar conhecimentos a comunidade acadêmica, em particular, aos discentes do curso de 

Ciências Naturais – Química. 

Dentre os eventos promovidos pelo PET, destacam-se a Semana Acadêmica de 

Química e Interdisciplinaridade, Expociências, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e 

alguns eventos em parceria com o curso de Ciências Humanas – Geografia, como a Semana 

do Meio Ambiente e a Semana da Consciência Negra. O presente trabalho teve como objetivo 

analisar a opinião dos acadêmicos e egressos do curso de Ciências Naturais/Química sobre as 

contribuições dos eventos científicos promovidos pelo Programa de Educação Tutorial (PET) 

na UFMA/Grajaú tais como suas importâncias e contribuições na graduação a fim de se fazer 

uma avaliação institucional da própria atuação do grupo PET na IES. 

    

Metodologia 

O presente estudo é classificado como pesquisa descritiva. De acordo com Barros e 

Lehfeld 2007, na pesquisa descritiva realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação 

dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador. A ferramenta de coletas de 
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dados foi questionário e o público escolhido para o estudo em questão, foi constituída por 

estudantes do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais com habilitação em química.  

A análise da pesquisa se deu a partir de 10 questões feita por meio eletrônico, na 

plataforma Google Docs Formulário, a pesquisa foi feita com estudantes e egressos do curso 

de Ciências Naturais – Química/UFMA campus Grajaú no mês de fevereiro do ano de 2019. 

Foi usada a técnica de análise de conteúdo para analisar as questões abertas que, de acordo 

com Bardin (2004, p.16), “é uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação”. 

Consequentemente para a análise dos dados, seguiu-se a ordem dos questionários buscando 

fazer uma interpretação dos dados obtidos. 

 

Resultados e Discussão 

A pesquisa demonstra que o percentual de envolvimento dos licenciandos em 

atividades extraclasse/extracurriculares realizadas pelo grupo PET da UFMA/Grajaú é bem 

satisfatório, com a participação de graduandos e egressos, onde contou com a participação de 

62 pessoas pesquisadas, uma vez que mais da metade dos entrevistados (88,7%) afirmaram  

ser graduando do curso de Ciências Naturais/Química e (11,3%) afirmaram ser egressos deste 

curso. Observando a relação dos participantes nos eventos científicos, verifica-se que (64,5%) 

apresentaram trabalhos tanto em comunicação oral quanto em painel ou banner e (35,5%) 

relatam que nunca apresentaram.  

É notório observar que há uma grande participação, por parte dos acadêmicos, em 

apresentações de trabalhos científicos. Para Carmo e Prado (2005) é através dessas 

modalidades de apresentação (oral e em painéis/banner), que os participantes têm a 

oportunidade de divulgar seu trabalho, receber apreciações gerais, sugestões, criticas, além de 

possibilitar a ampliação do rol de interlocutores. Em relação a análise dos dados referentes aos 

que não participaram ou não participam dos eventos acadêmicos, onde totalizou (35,5%), o 

público pesquisado atribuiu o motivo de “Emprego”, “Relevância da temática”, “Carga 

horária e Certificados” e outros até citaram “não haver eventos específicos na área”.  

Quanto ao estimulo a participação nesses eventos, a grande maioria do público 

pesquisado (91,9%) marcaram a alternativa positiva, o que indica que há um grande incentivo. 

De acordo com análise dos dados, como demonstra a tabela 1, os professores do campus 

representam os maiores incentivadores a participação de eventos científicos totalizando 

(78,9%), seguido dos Colegas discentes (38,6%), observa-se também que a universidade 

representa (21,1%) e o Centro Acadêmico de Química (12,7%). 

 

Tabela 1 – Estímulo para a participação dos eventos acadêmicos. 

 

Estímulo à participação dos eventos acadêmicos no campus Total (%) 

Professores 78,9% 

Centro Acadêmico 12,3% 

Universidade  21,1% 

Colegas Discentes 38,6% 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Perguntados sobre a importância desses eventos para a própria comunidade 

acadêmica, a maioria do público pesquisado entrevistados atribuíram valor à participação em 

eventos científicos, como mostra o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Importância atribuída aos eventos acadêmicos realizados no campus. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No tocante a importância atribuída pelos os estudantes aos eventos científicos, 

(91,9%) destacou os eventos como muito importante para a sua formação acadêmica, o que 

qualifica como um bom indicador de desempenho dos eventos. No que se refere a carga 

horária de atividades complementares do curso, em atividades extraclasse (53,2%) 

responderam que costumam integralizar em eventos internos no próprio campus. Enquanto 

que (46,8%) integralizam participando de eventos fora do campus.  

É de suma importância ressaltar que esses eventos realizados pelo Programa de 

Educação Tutorial (PET) no campus, têm um papel fundamental no que se refere à 

integralização da carga horária em atividades extracurriculares obrigatória em cursos 

superiores, e também para aqueles que não podem participar de eventos fora do município. 

Além da carga horária complementar os mesmos adquirem conhecimentos científicos e 

pessoais, por exemplo, na organização dos próprios eventos, como voluntários. 

Sobre o Desenvolvimento Acadêmico/Profissional e Conhecimento Científico, 

conforme ilustra o gráfico 2, em relação ao aprendizado com participação nos eventos no 

campus, nesta categoria o público pesquisado destacaram complementar sua experiência nos 

eventos, de forma que há: Complemento a graduação (77,4%), contato com profissionais 

(32,3%), atualização acadêmica (32,3%), valorização profissional (37,1%), ampliação do 

conhecimento científico (82,3%) e ampliação da visão das áreas de atuação (56,5%). 
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Gráfico 2 – Desenvolvimento Acadêmico/Profissional e Conhecimento Científico 

com participação nos eventos realizados pelo o PET. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conclusões 

Diante desse estudo, os dados da pesquisa mostram um forte envolvimento de toda a 

comunidade acadêmica do campus universitário da UFMA de Grajaú, principalmente do 

curso de Ciências Naturais/Química, em atividades extracurriculares ofertados pelos os 

eventos. Onde podemos frisar que o principal motivo é a busca por atualização do 

conhecimento científico e complemento para a formação acadêmica. 

Diante dos resultados é possível observar que esses eventos contribuem para o 

desenvolvimento da formação dos estudantes e agrega conhecimento a comunidade 

acadêmica, tendo em vista que ao participar de um evento científico novos conhecimentos são 

adquiridos e aprimorados para posteriormente ser posto em prática os mesmos. 

O Programa de Educação Tutorial (PET) Ciências Naturais Interdisciplinar da 

UFMA/Grajaú, atua como um grande promotor de atividades de extensão, incentivando o 

corpo discente e egressos o fomento ao ensino e a pesquisa. 
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EIXO TEMÁTICO: UNIDOS PELA CIDADANIA

Resumo
As crianças e adolescentes em situação de acolhimento muitas vezes carregam com elas um
histórico de vida turbulento, marcado por traumas, violência, abandono,  ausência de relações
afetivas, entre outros. Esses fatores dificultam a absorção do conhecimento nesses indivíduos
retardando  o  seu  desenvolvimento  de  aprendizagem,  que   embora  tenham  o  acesso  a
educação,  no  entanto,  os  atuais  sistemas  educacionais  se  esquivam  em  abarcar  as
especificidades  apresentadas  por  esses  indivíduos.  Desse  modo,  esse  estudo  consiste  em
refletir  sobre  a  temática  do  direito  à  educação dos  adolescentes   residentes  em casas  de
acolhimento no Município de João Pessoa, bem como identificar a efetividade desse direito
frente à legislações que comprende a Constituição Federal, Estatuto da Criança e Adolescente,
Plano Estadual  e  Orientações técnicas para o serviço de acolhimento,  Lei de Diretrizes e
Bases da Educação. 

Palavras – chave 
Palavras Chaves: Direito. Educação. Eficácia. Casas de Acolhimento. Escolarização

Introdução
O  PET/  CONEXÕES  DE  SABERES  –  PROTAGONISMO  JUVENIL  EM

PERIFERIAS URBANAS tem a finalidade de organizar ações para a promoção de superação
de dificuldades  e  necessidades  de  aprendizagem dos  adolescentes  residentes  em casas  de
acolhimento,  bem  como,  incentivar  os  estudantes  dos  variados  cursos  o  rigor  cientifico
enquanto cientistas da sua área de estudo e atuação. Como estudantes de Direito e Relações
Internacionais, atuamos junto ao subprojeto Letramento e Escolarização a partir das Histórias
Individuais  para  Autonomia  –  LEHIA,  no  qual  colaboramos  com  o  desenvolvimento  da
pesquisa da realidade educacional dos adolescentes em situação de acolhimento institucional
em João Pessoa tendo como referencial o Direito a Educação e sua efetividade. Alguns fatores
dificultam o processo de aprendizagem desses indivíduos, como por exemplo, a ausência de
relações afetivas, baixo poder aquisitivo e negligência familiar se tornando processos sociais
que dificultam a absorção do conhecimento retardando o desenvolvimento da aprendizagem
nos indivíduos que estão inseridos em casa de acolhimento. 

Metodologia
Por se tratar de pesquisa referente a escolarização dos adolescentes que participam das

ações  desenvolvidas  no  projeto  PROGRAMA  DE  EDUCAÇÃO  TUTORIAL
PET/CONEXÕES DE SABERES Protagonismo Juvenil Em Periferias Urbanas, o presente
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trabalho se apresenta em sua metodologia com uma abordagem bibliográfica e descritiva.
Identifica-se  como  bibliográfica  por  “[...]  partir  de  material  já  elaborado,  constituído
principalmente de livros e artigos científicos. (GIL, 2008, p. 50). Considerando que nossa
base de reflexão partiu de leituras de autores que discutem a questão do Direito a Educação,
Estatuto da criança  e  adolescente,  Constituição  Federal  de 1988 e o Código de menores.
Identificamos também com a abordagem descritiva, por ter como “[...] objetivo primordial a
descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de
relações entre variáveis. “(GIL, 2008, p. 28). Por esta abordagem é que descrevemos ações
realizadas como levantamento de dados que pontuam a garantia do direito a educação dos
adolescentes e casa de acolhimento. 

Resultados e Discussão
Os debates acerca das instituições de acolhimento que se caracterizam enquanto um

serviço de proteção aos Direitos Humanos para crianças e adolescente que estão incluídas
nesses  contextos.  Tais  espaços,  possuem  o  caráter  de  atendimento  inicial,  integrado  e
emergencial,  o  qual  objetiva  prevenir  a  violação aos  direitos  fundamentais.  Desse  modo,
dentro  do  rol  das  funções  do  serviço  de  acolhimento,  enfatiza-se,  sobretudo,  o  direito  à
educação escolar, tal como dispõe o artigo 92, parágrafo único do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, elucidando,  portanto, que o dirigente da entidade de abrigo é equiparado
ao guardião para todos os efeitos de direito. 

Além  disso,  em  seu  artigo  33  observa-se  que  ao  guardião  incumbe  a  prestação
educacional. Logo, o responsável pela administração das casas de acolhimento deve garantir o
direito  à  educação  às  crianças  institucionalizadas  e  fiscalizar  o  seu  desempenho  escolar,
obviamente,  esse  processo  não  deve  ser  averiguado  de  forma  absoluta,  pois,  conforme
menciona a nossa carta magna a educação é bipartida, ou seja,  se apresenta enquanto um
dever e um direitosocial o qual deve ser efetivado por toda a população. 

Porém, ao analisar as fichas de questionários podemos perceber que esse direito foi
violado em algum momento da vida desses indivíduos, mas, por falta de histórico escolar
antes  do  período  de  acolhimento,  essas  informações  ficam  impossíveis  de  serem
concretizadas. De acordo com as nossas pesquisas que foram aplicadas para 44 adolescentes
de idades ente 12 a 19 anos, apenas dois destes se encontram na idade correspondente ao ano
de aprendizagem de acordo com a Lei de Diretrizes e Base- LDB, no entanto foi identificado
que 90% desses acolhidos não tem o nível de aprendizagem correspondente ao ano de ensino,
devemos se conscientizar que cada adolescente é formado através das experiências que são
vivenciadas por toda sua vida. O desenvolvimento dos mesmos tem uma forte ligação com o
ambiente  em  que  vivem  ou  vivenciaram  desde  a  infância,  sua  relação  cultural  e
principalmente à maneira como a família se relaciona com ele. A maior dificuldade para eles é
a leitura e escrita totalizando um percentual de 75%, os problemas dessas dificuldades estão
relacionados a múltiplos fatores associados desde algum tipo de deficiência que precisam de
uma  atenção  redobrada  da  equipe  escolar  que  muitas  vezes  se  torna  impossível  pelo
quantitativo de alunos em sala de aula. Questões familiares, o qual os pais são analfabetos ou
abandonaram as salas de aulas por não despertarem o interesse para os estudos e priorizaram o
trabalho como garantia do sustento familiar. E as variáveis do ambiente em que convivem,
com o fato de viver em coletividade. 

Conclusões:
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Conclui-se, dessa forma, que geralmente a ordem jurídica pátria e o poder público tem
se crivado no discurso normativo como mecanismo de fomentação de Direitos Fundamentais,
entretanto,  é  necessário  ir  além da  taxatividade  legal.  Portanto,  entender  fenômenos  que
dificultam o acesso e permanência desses adolescentes nas escolas se faz necessário, pois, só
a partir de políticas públicas direcionadas ao grupo vulnerável observado em tela, é que se
pode neutralizar o problema vigente. A dificuldade referente a efetividade da escolarização
nas casas de acolhimento é inquestionável, tendo em vista, que a própria pesquisa realizada
pelo  PET denuncia  as  fragilidades  educacionais  encontradas  nesses  ambientes,  dentre  os
fatores que dificultam um bom desempenho educacional destaca-se os problemas referentes a
pobreza, negligência familiar, ausência de motivação e desamparo estatal. Todavia, cumpre-se
salientar que muitos desses resultados negativos têm se minimizado a partir das ações que
vem sendo consolidas pelo Programa. A partir desse diapasão, averígua-se que o Direito à
Educação nas casas de acolhimento deve se desprender dos rótulos tradicionais, pois, só a
partir da criação de mecanismos alternativos é que se pode combater e sanar essa dificuldade
que foi construída.
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Uma análise sobre as expressões artísticas de protesto estudantil no contexto da 

UFTM  

Eduardo Henrique Moraes Santos; Adriana D’arc de Oliveira; Ana Carla Costa; Brenda 

Soares Rodrigues; Bruna Alexandra Silva e Brigo; Camila Ribeiro de Oliveira; Jaine Mara 

Alves Silva; Jefferson Silva Ribeiro; Letícia Nicolau Silva; Patrícia Oliveira Felix; Paula 

Regina Lourenço Mota; Thayanara Morais de Oliveira; Rita de Cássia de Oliveira Mendes 

(Tutora)  

eduuardo-oo@hotmail.com  

PET Conexões de Saberes - Licenciaturas e Serviço Social, Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais.  

EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação  

 

Resumo O presente trabalho traz o debate acerca das condições sociais, econômicas, culturais e 

políticas em que as universidades federais brasileiras vêm vivenciando ao longo das duas 

últimas décadas. Com o Programa de Expansão e o com o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), a Faculdade de Medicina do 

Triângulo Mineiro (FMTM/Uberaba-MG), em 2005, transformou-se em Universidade Federal 

do Triângulo Mineiro (UFTM), ampliando-se em estrutura, bem como em cursos. A ampliação 

integra o plano de (contra)reforma da educação superior, prometida pelo governo federal em 

2002. A ampliação do acesso à educação superior se desenhou, no entanto, neste contexto, a 

ampliação rápida, quantitativa, não garantiu na sua totalidade a qualidade desejada, tanto em 

termos de organização, como em estrutura e docentes. As demandas sentidas ao longo dos anos 

no meio universitário, incentivou movimentos de expressão da real condição da educação que 

impactou o Brasil, principalmente a partir dos anos 2014, marco da ocupação da UFTM pelos 

estudantes em movimento. O artigo aborda estas manifestações (em proposta de projeto de 

pesquisa) que foram expressas nas paredes da UFTM, em forma de artes e, que revelaram a 

necessidade de mais atenção da gestão atual da Universidade e do governo federal à educação 
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superior. A pesquisa foi iniciada com estudo bibliográfico, tendo o método dialético como base 

de análise. Espera-se com este estudo fazer, a partir da história do movimento de ocupação, 

reflexões sobre o contexto atual da educação superior. Palavras – chave Educação; 

Movimentos sociais; Expressões artísticas  

Introdução  

Este trabalho propõe fomentar a reflexão acerca do contexto do ensino superior brasileiro, 

considerando como objeto de estudo as expressões dos estudantes universitários frente aos 

desafios vividos pelas universidades públicas, sobretudo, na Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro.  

Nos últimos anos, o Brasil tem sido palco de diversas e profundas investidas de ideais 

neoliberais, que atacam diretamente os direitos arduamente conquistados pela classe 

trabalhadora. Esses ataques transformam a estrutura e a dinâmica das relações dentro do sistema 

capitalista, e isso inclui a educação, a Universidade e principalmente os sujeitos que a constituem, 

em destaque os estudantes.  

O processo educacional é dinâmico e dialético e o aprendizado cria condições de consciência 

a qual permite às pessoas identificarem as suas condições de vida e, no caso do ensino, permite 

desvelar as mediações que determinaram a conjuntura presente. Assim, os estudantes, a partir do 

processo educacional, promovem críticas que se expressam por vários meios: literatura e ciência, 

música, poemas, peças teatrais, filmes e, também pinturas artísticas, como as que se pode 

encontrar nas paredes da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM (anexo A), 

realizadas numa ocupação estudantil em 2014.  

Metodologia Foi utilizado para a realização deste trabalho pesquisa bibliográfica, que 

segundo Barros e Lehfeld (1986), se caracteriza pela busca de soluções para o problema de 

pesquisa proposto a partir de informações predominantemente escritas, advindas de livros e 

artigos científicos que, segundo Gil (2008), permite ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente, além de ser uma 

fonte rica e estável de dados, sem altos custos ao pesquisador (GIL, 2002).  

O grupo PET Conexões de Saberes - Licenciaturas e Serviço Social no decorrer de 2019 e 

2020 realizará pesquisa acerca das expressões artísticas presentes nas paredes da UFTM, 

intitulada “As paredes falam”, tendo como pano de fundo a análise da conjuntura social, 

econômica, política e cultural, que culminou na ocupação estudantil, na referida Universidade e 

no início de um movimento artístico nas paredes, que até os dias atuais ganha novas expressões 
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por diversos autores diferentes.  

O principal instrumento para coleta e análise de dados na pesquisa bibliográfica e 

documental, de acordo com Lima e Mioto (2007), é a leitura do material selecionado, sendo 

através dela que se pode identificar as informações e os dados e suas relações; selecionar, ordenar 

e sumarizar os dados para posteriormente relacionar as ideias expressas nas obras utilizadas com 

o problema e objetivos da pesquisa.  

Nesse sentido, visamos realizar um estudo exploratório e investigativo da realidade, que tem 

como finalidade, conforme Gil (2008) desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideais 

sobre a temática escolhida, a partir da realização de um estudo bibliográfico de  

cunho qualitativo. A metodologia qualitativa é entendida como “[...] aquelas capazes de 

incorporar a questão de significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e 

às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 

transformação, como construções humanas significativas” (MINAYO, 1992, p. 14).  

Serão consultados autores que tratam da educação Brasileira, movimentos sociais e 

expressões artísticas, através de levantamento bibliográfico, fichamentos e interpretações. Na 

parte documental, será calcada na Política Nacional de Educação, jornais e as artes impressas nas 

paredes da UFTM.  

O registro das artes será recolhido por meio de fotografia, já existentes ou feitas pelo grupo 

PET, as quais serão analisadas de acordo com o contexto sócio-histórico de sua produção, envolto 

a conjuntura política nacional e regional, como destacado no item discussão deste trabalho.  

Para Martins (2008, p. 11), “[...] a composição fotográfica é também uma construção 

imaginária, expressão e momento do ato de conhecer a sociedade com recursos e horizontes 

próprios e peculiares.” Seguindo o raciocínio, afirma que:  

[...] a imagem, sobretudo a fotografia, por ser flagrante, revelou as 

insuficiências da palavra como documento da consciência social e como 

matéria-prima do conhecimento. Mas, nessa dialética, revelou suas próprias 

insuficiências. É nos resíduos sociológicos desse peneiramento que está a 

imensa riqueza da informação visual e que estão os desafios da fotografia às 

ciências sociais. (MARTINS, 2008, p. 11).  

Como base orientadora do processo de pesquisa temos a concepção crítica marxista, 

considerando o objeto de pesquisa em suas dimensões filosóficas, materiais, concretas e políticas, 

tendo em perspectiva suas contradições e conflitos. Assim, entende-se a questão da educação de 

forma ampliada e não isolada da conjuntura de cada ordem societária, guiadas por uma “[...] 

finalidade intimamente relacionada com a transformação das condições” da sociedade, 

(SEVERINO, 2007, p. 116).  
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Resultados e Discussão  

Sendo o Programa de Educação Tutorial - PET, um programa que apresenta como objetivo 

central contribuir para a qualificação da graduação nas universidades, faz-se importante 

considerar a necessidade inerente ao processo de graduação que os petianos conheçam a 

conjuntura em que a universidade brasileira está inserida, para pautar projetos e atividades com 

finalidade social, entendendo inclusive que dialeticamente os mesmos também são estudantes e, 

os rebatimentos dessas condições atuais, são expressas na vida acadêmica destes, refletindo na 

formação em curso e na vida profissional futura.  

A apreensão e compreensão da leitura de um momento histórico brasileiro, com ênfase na 

conjuntura da educação superior no país, expresso também na UFTM, relacionado com as 

condições de ensino e aprendizado, principalmente pela expressa falta de docentes e de estrutura, 

e com a gestão local das políticas de acesso, permanência e conclusão de curso,  

traz a significância do movimento estudantil para a mudança dentro da própria organização 

discente, como para toda a UFTM e sociedade.  

A UFTM é uma universidade relativamente nova. Sua origem data em 29 de julho de 2005 

através da Lei no 11.152, que determinou sua mudança de Faculdade de Medicina do Triângulo 

Mineiro (FMTM) para Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).  

Enquanto Faculdade de Medicina, tinha-se a oferta de apenas três cursos de graduação, sendo 

estes: medicina, enfermagem e biomedicina. Com sua transformação em Universidade Federal, e 

com o decreto no 6.096/2007, que instituiu o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), teve-se uma ampliação significativa em seu 

quadro, passando a ofertar também os cursos em Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição, 

Licenciatura em Letras — Português-Inglês e Português-Espanhol. Posteriormente teve-se a 

criação dos cursos de Psicologia, Educação Física, Serviço Social, as Engenharias e 

Licenciaturas, somando atualmente, um total de 25 cursos.  

Contudo, é importante ressaltar que esse processo de expansão do ensino superior brasileiro 

não se realizou ileso, ou seja, sem acarretar grandes rebatimentos para si. Essa expansão 

desenvolvida apesar de se constituir como importante medida de acesso da classe trabalhadora ao 

ensino superior e sobretudo, à universidade pública, realizou-se às custas de um processo de 

precarização:  

Entre os argumentos utilizados sobre o REUNI, merece registro a crítica feita ao 

aumento do número de estudantes sem o necessário incremento no número de 

professores e técnicos, o que tem intensificado sobremodo o trabalho docente, e o 

questionamento quanto aos recursos destinados para a construção da estrutura física, 

insuficientes para o atendimento da expansão em curso e para a qualidade das atividades 

acadêmicas ( MANCEBO; VALE; MARTINS, 2015, p. 39).  
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É importante uma compreensão que contextualiza o ensino superior público a partir da 

realidade concreta do nosso país, levando em consideração as demandas internas sociais e 

econômicas.  

Diante essa realidade, os estudantes se organizaram e se movimentaram para reivindicar seus 

direitos, esse momento ficou conhecido como “Movimento de Ocupação”. Um momento onde o 

movimento estudantil se ergueu e construiu várias pautas importantes vindas dos próprios 

estudantes, relacionadas a todo esse contexto exposto anteriormente.  

As expressões artísticas presentes nas paredes da UFTM refletem não apenas o contexto do 

âmbito educacional, mas também o conjunto da realidade brasileira que afeta diretamente a 

condição acadêmica dos estudantes.  

Parafraseando os autores (des)conhecidos das pinturas na UFTM, “A arte e a revolução já se 

beijaram na boca” ( 3° andar, Centro Educacional), com isto se afirma que o envolvimento de 

ambos expressa a unidade na diversidade, com objetivo de provocar mudanças que reverberam 

na comunidade acadêmica e fora dela.  

Desta forma, consideramos a relevância do tema, já que este se trata das manifestações 

expressas pela insatisfação dos estudantes da UFTM, que compunham o  

movimento que se estabeleceu por meio das demandas apresentadas por diversos cursos da 

instituição, as pinturas expressas nas paredes da universidade são o reflexo da insatisfação, da 

reflexão crítica dos atores envolvidos neste processo que parte da vivência coletiva dentro da 

universidade, no sentido de buscar uma formação de qualidade e comprometida com a classe 

trabalhadora, pautando a democratização do ensino, como é possível ser visualizado “[...] uma 

UFTM socialmente referenciada” (autor desconhecido, 2° andar, Centro Educacional).  

A elucidação acerca das manifestações encontradas no cotidiano estudantil, frente às 

expressões dispostas pelas pinturas, configura uma das principais atividades do grupo. Afinal, o 

PET é constituído pelos mesmos discentes que também compõe o corpo estudantil da 

Universidade.  

Conclusões:  

A partir da discussão levantada, o estudo das expressões artísticas impressas/expressas nas 

paredes da UFTM se faz importante para o aprofundamento do debate acerca da precarização da 

educação no âmbito nacional e local, e a importância da mobilização popular para o 

enfrentamento do que está posto, reivindicando a garantia de direitos e sua devida efetivação na 

prestação de serviços de qualidade à população usuária da Política de Educação Superior.  

O registro e estudo da construção dessas expressões artísticas é uma forma de se preservar a 

memória e significado do movimento na história, reafirmar sua importância e força diante do 

contexto que foi originado, na conjuntura atual e nas incertezas que o futuro aguarda.  
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Fotografia 2: expressão das necessidades (2° andar, Centro 
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Fonte: foto de autoria do Grupo PET 
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Fotografia 3: A arte e a Revolução (3° andar, Centro Educacional, 

UFTM  

ANEXOS:  

Fotografia 1: Expressão (2° andar, Centro Educacional, 

UFTM)  
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

Resumo 

Atualmente, os modelos médicos, centrados no tratamento e cura das doenças, ainda são 

muito prevalentes no sistema secundário e terciário de atenção à saúde. Apesar de já haver um 

grande movimento cultural de construção de conhecimentos para que isso mude, ainda há 

grandes desafios a serem vencidos. As Práticas Integrativas e Complementares consistem em 

um modelo de tratamento das doenças já aceito e implantado pelo Sistema Único de Saúde 

por meio da homologação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC). O presente estudo tem como principal objetivo relatar a experiência do trabalho 

desenvolvido pelos alunos do PET Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas acerca 

das Práticas Integrativas e Complementares, sob a ótica da indissociabilidade “ensino, 

pesquisa e extensão”. Como proposta de ensino, foi ministrado à comunidade acadêmica, um 

curso teórico-prático, sobre Acupuntura Auricular; a interface da extensão foi concretizada 

pela elaboração e divulgação, à todo comunidade, por meio de mídias sociais, de vinte e 

quatro informativos científicos, que resultou na construção de um livro. Ainda, foi 

desenvolvida uma pesquisa com objetivo de avaliar o efeito da Acupuntura Auricular nos 

aspectos clínicos e comportamentais de pessoas com Diabetes Mellitus. A experiência 

propiciou o desenvolvimento das habilidades e competências da comunidade acadêmica, 

acerca das Práticas Integrativas e Complementares, além de ter promovido a disseminação de 

informações para a população externa à Universidade, estimulando a busca de novos meios 

para promoção da saúde e prevenção de doenças. 
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Introdução 

Observa-se, ainda, em todas as áreas de saúde, uma prevalência da visão biológica, curativista 

e médico-centrada com a predominância de avanços na atenção secundária e terciária. Porém, 

percebe-se um movimento crescente em prol da mudança desse quadro. Refere-se à inclusão e 

valorização dos saberes tradicionais, a ampliação do cuidado e o incentivo a prevenção e 

promoção de saúde na atenção primária (AZEVEDO; PELICIONI, 2011). Essas mudanças já 

eram previstas na criação do SUS e foram reforçadas com a homologação da Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), que visa conhecer, apoiar, 

incorporar e implementar outras técnicas e diferentes recursos terapêuticos usados na 

denominada medicina complementar/alternativa (MCA). As Práticas Integrativas e 

Complementares (PICS) buscam envolver abordagens com mecanismos terapêuticos baseados 

na integralidade do cuidado, com escuta acolhedora, integração do ser humano com meio 

ambiente e sociedade, visão ampliada do processo saúde-doença, promoção do autocuidado e 

incentivo a corresponsabilidade na saúde (BRASIL, 2006). Nesse sentido, certifica-se que a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares deve ser vista como continuidade 

da implantação do SUS, uma vez que segue os mesmos princípios e diretrizes. Ademais, as 

Práticas Integrativas e Complementares podem ser realizadas por diversos profissionais da 

área de saúde, enfatizando, assim, a importância da multidisciplinaridade em saúde para 

garantia de uma assistência integralizada. Dessa forma, conclui-se que as PICS têm 

importante papel no que diz respeito às mudanças necessárias para a garantia de um sistema 

de saúde eficaz, seguro e abrangente, porém ainda existem desafios políticos e técnicos a 

serem enfrentados. Por isso, o incentivo a educação e capacitação dos profissionais de saúde, 

juntamente com a disseminação de conhecimento para a comunidade, são fundamentais para 

que essas novas práticas sejam valorizadas e, principalmente, para que a mudança de foco do 

modelo tecnicista de tratamento das doenças seja realmente eficaz à atenção à saúde. O 

presente estudo tem como principal objetivo relatar a experiência do trabalho desenvolvido 

pelos alunos do PET Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas acerca das Práticas 

Integrativas e Complementares, sob a ótica da indissociabilidade “ensino, pesquisa e 

extensão”. 

 

Metodologia 

Trata-se de relato das experiências vivenciadas no PET Enfermagem, com uma 

abordagem retrospectiva e descritiva, selecionada por ser um tipo de estudo que descreve 

exatamente os fenômenos e os fatos ocorridos. Para coleta de dados foi utilizado o CAEX 

(Controle de Ações de Extensão), que é uma ferramenta desenvolvida e mantida pelo Núcleo 

de Tecnologia da UNIFAL-MG. Este sistema tem como objetivo gerenciar as Ações de 

Extensão organizadas pela Pró-reitora de Extensão no âmbito da UNIFAL-MG. Por meio 

dele, as ações são propostas pelos servidores, avaliadas pelos Coordenadores de Extensão das  
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Unidades Acadêmicas, aprovadas e transformadas em Ação de Extensão pelo Colegiado de 

Extensão. Em seguida, essas Ações são administradas pelos seus coordenadores, as inscrições 

nas atividades são realizadas pelos participantes, os trabalhos são submetidos e avaliados, as 

presenças dos participantes nas Ações e atividades são apontadas, os certificados são gerados 

e disponibilizados e relatórios gerenciais são obtidos. 

O período de coleta de dados foi o ano de 2018, cujo o tema de trabalho do grupo foi 

principalmente as PICs sob a ótica da indissociabilidade “ensino, pesquisa e extensão”.  

Como proposta de ensino, foi ministrado, à comunidade acadêmica, um curso teórico-

prático, sobre Acupuntura Auricular. O curso contou com a participação de 13 bolsistas e 07 

acadêmicos e 05 docentes da UNIFAL-MG. Foi composto por 20 horas teóricas e 40 horas 

práticas. Para ministrar o curso foi convidada uma terapeuta auricular com 10 anos de prática. 

A interface da extensão foi concretizada pela elaboração e divulgação, à todo 

comunidade, de informativos científicos sobre todos os tipos de terapias que compõe as PICs, 

para serem divulgados na rede mundial de computadores e para mídias tradicionais. As 

informações são comunicadas de forma objetiva e simples e permitem a compreenção por 

qualquer pessoa.  

Os informativos foram elaborados a partir de uma escala quinzenal entre os petianos. 

No total, foram produzidos e veiculados 24 trabalhos. Os participantes mobilizaram seus 

conhecimentos de busca em base de dados de pesquisa científica de acordo com os temas 

propostos, de leitura, de interpretação e de síntese de informação, adequadas a linguagem 

acessível à maioria da população da região. A divulgação das ações do projeto foram feitas no 

portal da UNIFAL-MG por meio da Assessoria de Comunicação, na página da Escola de 

Enfermagem, no Facebook, no Jornal da Pastoral da Comunicação da Paróquia São Pedro, de 

Alfenas, na revista Q-show e no envio de releases para os portais de notícias da região de 

influência da UNIFAL-MG.  Ademais, os informativos produzidos deram origem a 

construção de um livro, que se encontra em fase de editoração. 

Ainda, foi desenvolvida uma pesquisa (projeto piloto) com objetivo de avaliar o efeito 

da Acupuntura Auricular nos aspectos clínicos e comportamentais de pessoas com Diabetes 

Mellitus, que possuem registro no E-SUS das unidades de saúde e nos Ambulatórios de 

Atenção Secundária do município de Alfenas.  Os critérios de inclusão adotados foram: idade 

≥18 anos; ser portador de DM, ter disponibilidade de horário para submissão às sessões de 

acupuntura e que concordarem em participar do estudo por meio do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão foram: possuir infecção, inflamação ou 

ferimento no pavilhão auricular, fazer uso de piercing (exceto brinco normal), alergia ao metal 

ou ao micropore; recusar receber o tratamento auricular por meio de agulhas; gestantes e não 

responder a três tentativas de contato.  

Para coleta de dados foi utilizado o seguinte instrumento:  

1) Formulário sociodemográfico: identificação dos sujeitos de pesquisa, gênero, escolaridade, 

idade, estado civil, profissão e nível de glicemia diária.  

2) Formulário de anamnese para acupuntura auricular: baseado na teoria dos cinco elementos 

para diagnóstico e tratamento de patologias e fundamentado na Medicina Tradicional 

Chinesa, são eles: Madeira, Fogo, Terra, Metal e Água. Cada elemento possui características  
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de emoções específicas e que estão relacionadas a determinados órgãos e vísceras do corpo 

humano. Esses elementos estão interligados e um possui influência sobre os outros. O 

questionário possui perguntas sobre hábitos alimentares, como desejos alimentares do 

momento e alimentações do dia a dia, preferência e aversão climática, com 

preferência/aversão pela estação do ano e preferências/aversão pelo clima, e emoções e 

problemas mais frequentes. De acordo com a resposta é apontado no pentagrama quais os 

elementos que estão em desequilíbrio e devem ser estimulados (tonificado ou sedado).  

O tratamento com acupuntura auricular foi realizado por meio de sementes e consistiu 

em cinco sessões, uma vez por semana durante um mês e uma semanas, com alternância do 

pavilhão auricular a cada sessão. Antes de iniciar o procedimento realizou-se a higienização 

do pavilhão auricular com álcool etílico 70% e algodão. O protocolo estabelecido para o 

tratamento inicia-se com os pontos Shenmen, Rim e Simpático, chamados de triângulo 

cibernético, seguidos pelos pontos auriculares Fígado, Baço/ Pâncreas, Hipófise e Equilíbrio 

Energético, que corresponde à saída do pentagrama. 

Os tratamentos foram agendados prévia e individualmente com cada paciente. Os 

dados coletados foram analisados por meio de estatística descritiva simples. Em cada sessão o 

paciente foi questionado sobre sua condição atual de saúde e satisfação com o tratamento. 

Afim de manter os princípios éticos dos estudos, o projeto foi submetido ao comitê de ética 

por meio da Plataforma Brasil, e foi o aprovado sob o parecer 2.138.277/ CAAE 2.138.277. 

 

Resultados e Discussão 

Tabela 1 – Avaliação do curso de Acupuntura Auricular pelos participantes do Evento (N=25) 

– ALFENAS, 2019 

 

ITENS DE VERIFICAÇÃO 

AVALIAÇÃO (f) 

BOM ÓTIMO 

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO: DATA, HORA, RECEPÇÃO 1 24 

TEMA/ CONTEÚDO  25 

DIVULGAÇÃO 4 21 

METODOLOGIA 2 23 

PROGRAMAÇÃO 2 23 

DURAÇÃO DO EVENTO 2 23 

DESEMPENHO DOS INSTRUTORES / PALESTRANTES  25 

QUALIDADE DO MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO  25 

RELEVÂNCIA DAS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS  25 

APLICABILIDADE DAS INFORMAÇÕES  25 

A IMPORTÂNCIA DESTE EVENTO PARA A ATIVIDADE ACADÊMICA / 

PROFISSIONAL 

1 18 

 

 

O curso de Acupuntura Auricular foi considerado importante e excelente por 100% 

dos participantes que destacaram como aspectos positivos do evento: “prática que favoreceu a  
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fixação do conteúdo”; “oportunidade de novos conhecimentos”; “competência da 

palestrante”; “clareza das informações”.  Não foram registrados aspectos negativos. 

Em relação à interface extensão, de Abril a dezembro foram construídos informativos 

quinzenais, cujos temas foram: Homeopatia I, Homeopatia II, Acupuntura, Tipos de 

Acupuntura, Terapia Floral, Plantas Fitoterápicas, Reflexoterapia, Meditação, Yoga, 

Musicoterapia, Cromoterapia, Ortomolecular, Hipnose, Terapia Comunitária, Reike e 

Shantala. Os bolsistas desenvolveram a competência de comunicação e escrita dos 

participantes, tendo em vista a sua aplicabilidade na promoção da saúde. Além disso, 

possibilitou o desenvolvimento das potencialidades humanas em relação à saúde por meio do 

acesso à informação. O impacto social não pôde ser mensurado quantitativamente, mas de 

forma qualitativa houve a disseminação de conhecimento e a mudança de atitude dos alunos 

participantes para uma postura mais acolhedora às demandas da sociedade. 

Em relação à pesquisa, por se tratar de um estudo piloto, participaram apenas 14 

pessoas com diabetes mellitus, oito do sexo feminino e nove do sexo masculino, com idade 

média de 58,18 anos. Todos os pacientes possuíam a doença há mais de cinco anos e faziam 

uso de insulina conforme necessidade. Os pontos de Equilíbrio Energético mais utilizados 

foram: Coração/emoção, Ansiedade 1 e 2, Tornozelo e articulação do joelho, Estômago, 

Pulmão, Intestinos delgado, Intestino grosso, Vesícula biliar e Bexiga. 

Em relação aos relatos dos pacientes foi constatado que a maioria (80%) obteve 

diminuição da ansiedade, maior facilidade para dormir e melhora da qualidade de sono, mais 

disposição, calma, melhor funcionamento intestinal e melhora das dores relatadas antes do 

início do tratamento. Apenas um paciente relatou não ter percebido nenhuma melhora, porém 

nenhum deles relatou efeito adverso/colateral. Sobre a satisfação com a terapia, 100% deles 

estavam satisfeitos. Nesse sentido pode-se inferir que a melhora de diversos aspectos da saúde 

do paciente gera o controle do DM e, consequentemente, melhora na qualidade de vida. A 

literatura recomenda atuações multidisciplinares, individuais e integrativas, com o propósito 

de buscar soluções assertivas e resolutivas para prevenção e tratamento das consequências da 

doença (DUARTE; UCHÔA-FIGUEIREDO, 2010).  

 

Conclusão 

A busca por conhecimento científico e a disseminação de informações e conhecimentos faz 

parte do desenvolvimento acadêmico do aluno e, a partir do trabalho proposto e apresentado, 

fica evidente que todos os seus objetivos foram alcançados com êxito, propiciando, assim, 

uma nova perspectiva de vida ao aluno e, à sociedade, maior acesso aos informes no que diz 

respeito à cientificidade e a aplicabilidade das Práticas Alternativas e Complementares como 

novo modelo de tratamento de doenças, práticas essas já reconhecidas e aceitas pelo Sistema 

Único de Saúde. 
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EIXO TEMÁTICO: INCLUSÃO COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

 

Resumo:   

 

O objetivo desse trabalho é relatar à comunidade científica e aos demais interessados o 

atendimento odontológico – sua importância e suas técnicas – às crianças portadoras da 

recente Síndrome Congênita do Vírus Zika (SCZV) e portadores de Anemia Falciforme 

realizado pelo PET-Odontologia, da Universidade Estadual de Feira de Santana, por 

meio da sua atividade extensionista denominada PET-Clínica e o impacto dessas ações 

para a comunidade.  Para subsidiar as nossas reflexões, utilizamos como método 

investigativo a pesquisa, leitura e discussões em torno da temática abordada.  Desse 

modo, pudemos compreender que o trabalho desenvolvido pelo PET-Clínica vem 

garantindo à promoção e manutenção da saúde bucal dessa população. Os resultados 

encontrados demonstram que é necessária a presença de profissionais de saúde bucal 

capacitados para o atendimento a pessoas com necessidades especiais na rede de saúde 

dos municípios, no intuito de realizar o tratamento destes pacientes de acordo com suas 

especificidades e orientar corretamente seus cuidadores quanto aos cuidados com a 

saúde bucal. 

 

Palavras – chave: Microcefalia, Anemia falciforme, extensão universitária, saúde 

bucal, educação em saúde 

 

Introdução 
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A doença falciforme é uma desordem genética e sistêmica de grande repercussão 

clínica e relevância epidemiológica (SOUZA, 2015) que consiste em uma mutação no 

gene beta da hemoglobina, gerando a hemoglobina S, que possui uma molécula de 

hemoglobina alterada (BRASIL, 2007). Em certos momentos, essas células podem 

sofrer polimerização, tomando a forma de uma foice, originando o nome da doença. 

Essa mutação é transmitida hereditariamente, podendo-se combinar com os outros tipos 

de mutações, como as hemoglobinas C, D, E, beta e alfa talassemias, gerando 

combinações que se apresentam com os mesmos sintomas da combinação SS (BRASIL, 

2007). 

A microcefalia é um distúrbio neurológico, no qual uma criança apresenta a 

medida da cabeça consideravelmente menor com relação à de outras crianças do mesmo 

sexo e idade, o que leva ao atraso no desenvolvimento e incapacidade intelectual, 

envolvendo ou não convulsões e incapacidades físicas, incluindo dificuldades auditivas 

e visuais (BRASIL, 2017). Após o Ministério da Saúde (MS) ser notificado que havia 

cerca de 20 vezes mais casos de bebês nascidos com microcefalia, levantou-se a 

hipótese da transmissão vertical do ZIKV com infecção que, aparentemente, tem 

predileção pelo sistema nervoso central, causando danos neurológicos graves no feto 

(SÁ; PONE, 2018). Além da microcefalia congênita, uma série de manifestações 

clínicas indicava que havia uma síndrome congênita relacionada à exposição ao vírus da 

Zika, a chamada Síndrome Congênita do Vírus Zika (SCVZ) (BRASIL, 2017). 

  Em virtude desse cenário, que culmina em uma demanda de atendimento 

especializado nos serviços de saúde, verificou-se que a rede de saúde municipal não 

estava preparada para prestar o cuidado adequado para essas populações, dificultando o 

acesso dos pacientes com a doença falciforme e das famílias das crianças acometidas 

pela SCVZ. Diante disso, o Programa de Educação Tutorial, o PET, do curso de 

Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), por meio da sua 

atividade de extensão intitulada PET-Clínica, começou a oferecer atendimento 

odontológico aos portadores da doença falciforme e às crianças portadoras de 

microcefalia, por meio de parcerias com a Associação Feirense de pessoas com doença 

falciforme (AFADFAL) e com o projeto Aconchego, da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) de Feira de Santana. 

O PET-Odontologia busca dar assistência aos portadores da doença falciforme e 

às famílias das crianças acometidas pela microcefalia do município e região, que não 

possuem atendimento especializado, cumprindo, com isso, seu papel social por meio de 

atendimento odontológico humanizado preconizado pelo curso de Odontologia da 

UEFS. 

O discente que faz parte do PET-Odontologia, ao vivenciar essa experiência, tem 

a possibilidade de tornar-se um profissional diferenciado, uma vez que muitos 

profissionais que atuam no sistema de saúde não se sentem preparados para realizar tal  
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tarefa, por não possuírem no currículo regular da graduação componente curricular 

voltado ao atendimento de pacientes que requerem um atendimento especializado. 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a atenção odontológica prestada 

pelo PET-Clínica, na UEFS, e as ações de educação em saúde realizadas para orientar 

sobre os cuidados com a saúde bucal e, assim, prevenir doenças mais complexas e a 

perda dentária. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de um relato de experiência do atendimento odontológico realizado por 

alunos do Programa de Educação Tutorial – PET do curso de odontologia da UEFS aos 

pacientes portadores de Anemia Falciforme e Síndrome Congênita do Zika Vírus durante a 

atividade extensionista PET-Clínica. A atividade foi planejada pelos alunos integrantes do 

PET-Odontologia com a orientação da tutora do grupo, juntamente com docentes especialistas 

em odontopediatria, dentística e endodontia. A clínica acontece uma vez por semana, com dia 

específico para o atendimento das crianças.   

Os pacientes são encaminhados pela SMS e AFADFAL à clínica de Odontologia 

Professor Doutor Joildo Guimarães Santos localizada na UEFS onde ocorrem as atividades do 

PET – Clínica. Para as crianças com a SCVZ são realizados procedimentos de adequação de 

meio bucal e principalmente orientação sobre a forma correta de higienização, organizados 

para que o tempo clínico seja o menor possível, reduzindo assim o estresse nas crianças. 

O atendimento das pessoas com doença falciforme, incluindo adultos e crianças, 

abrange os procedimentos de periodontia, dentística restauradora, cirurgia e endodontia. 

A preocupação do grupo em oferecer um serviço de excelência para os pacientes e 

suas famílias levou à criação de um instrumento de avaliação da satisfação com relação ao 

atendimento. Esse questionário é aplicado no final do atendimento aos pacientes ou 

responsáveis pelas crianças, nele a pessoa pode sugerir alterações no serviço e a partir dos 

resultados obtidos, o grupo avalia a possibilidade mudanças, de forma que a logística do 

serviço se torne, a cada dia, mais facilitadora para os usuários. 

Para a elaboração desse relato de experiência foram  realizadas pesquisas na literatura 

acerca do tema abordado. Consultados artigos científicos disponíveis em revistas online de 

saúde e publicações recentes feitas pelo Ministério da Saúde sobre a Doença Falciforme e 

Síndrome Congênita do ZikaVírus. 

 

Resultados e Discussão 

 

O PET-Clínica, possui atualmente 53 adultos e 20 crianças cadastrados como 

portadores da doença falciforme, e, 49 crianças com microcefalia, sendo que 7 encontram-se 

em atendimento. A captação de pacientes adultos e pediátricos se faz a partir da parceria com 

AFADFAL, para os pacientes com doença falciforme e  o Projeto Aconchego, da SMS,  para   
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pacientes com  microcefalia. Nessas entidades os petianos realizam atividade de educação em 

saúde bucal e triagem dos pacientes que são encaminhados à clínica odontológica da UEFS. 

 A abordagem odontológica desses pacientes é embasada em uma anamnese detalhada 

e por uma entrevista inicial com o adulto ou responsável da criança, em que são coletados 

todos os dados do indivíduo e, no caso das crianças acometidas pelo SCZV, procura-se  

identificar qual o nível de acometimento. Esses dados  conduzem o planejamento, diagnóstico 

e prognóstico do tratamento.  

Para a avaliação da cavidade oral das crianças com SCZV, adota-se a técnica “joelho a 

joelho”, onde a mãe senta-se de frente para o atendente de forma que os joelhos se contatem. 

A criança é colocada de decúbito dorsal, com a cabeça e membros superiores apoiados no 

colo do cirurgião-dentista e suas pernas e membros inferiores apoiados no colo do seu 

responsável. 

 As principais queixas dos pais para realizar o cuidado da saúde bucal são relacionadas 

a dificuldade de higienização que se deve ao fato das crianças com microcefalia serem mais 

“durinhas” do que o esperado para a sua faixa etária (hipertonia), fazendo surgir o clônus que 

pode ser confundido com crises epilépticas ou tremor (SÁ; PONE, 2018).  

A partir da orientação de higiene bucal às famílias, o programa conseguiu reduzir o 

índice de biofilme dental dos pacientes, evidenciando a necessidade de orientação para os 

responsáveis por profissionais da área de saúde bucal especializados e capacitados no cuidado 

a indivíduos com necessidades especiais. 

Observou-se que o surgimento de doenças que requerem tratamentos mais invasivos 

como as restaurações para tratar as lesões de cárie, tratamentos endodônticos, nos casos de 

cáries mais extensas, e a raspagem e o alisamento radicular para a recuperação da saúde dos 

tecidos periodontais, teve uma considerável redução, ratificando que a abordagem preventiva 

no atendimento é efetivo para se prevenir casos mais complexos, facilitando o tratamento 

desses pacientes, com a redução do tempo do procedimento.. 

         Nos pacientes com Doença Falciforme, nota-se, no primeiro contato uma grande 

necessidade de procedimentos complexos e condições de higienização bucal, em geral, 

precárias. São realizados procedimentos como: extrações, endodontias, restaurações, 

raspagem e alisamento radicular, orientação em saúde bucal, entre outros. Com essas ações e 

a devida orientação, é perceptível em vários casos a melhora nos hábitos de autocuidado, o 

que reforça a ideia de que a orientação em saúde bucal, e a atenção preventiva, é essencial 

para reduzir o adoecimento. 

 

Conclusões: 

 

A prática ambulatorial do PET-Clínica possui uma grande relevância por garantir o 

tratamento destes pacientes de acordo com suas especificidades, orientando medidas 

preventivas e de higiene bucal, o que leva a diminuição da incidência de doenças mais 

complexas, como a cárie e as doenças periodontais uma vez que muitos profissionais da área  
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de saúde, principalmente cirurgiões-dentistas não se sentem habilitados em atender 

estes pacientes especiais.  

As práticas odontológicas do PET- Clínica possibilitaram um atendimento 

especializado inovador para as crianças com microcefalia portadoras da SCZV, tendo uma 

excelente aceitabilidade por parte dos responsáveis. O PET-clínica permite, além dos 

benefícios à comunidade, que os estudantes de odontologia do PET  vivenciem uma prática  

clínica de extrema importância, a qual não é oferecida  durante as clínicas curriculares 

da graduação. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

Resumo 

Os grupos PET da UFRPE são diversos e apesar de terem os mesmos pilares (ensino, pesquisa 

e extensão), cada um possui uma temática central diferente dos demais. O PET AgroEnergia 

buscou abordar a inovação tecnológica para contribuir com o conhecimento do público alvo. 

Objetivou-se proporcionar debate e provocar o pensamento em torno do tema, com o episódio 

“Queda Livre” da série “Black Mirror”. A atividade ocorreu no dia 13/12/2018, às 18h, no 

auditório do DEAGRI, com 33 participantes. Foi passado ao público uma avaliação antes e após 

a exibição do filme, com a opção de se fazer online a partir de um QR Code ou avaliações 

impressas. Ao término do episódio, deu-se início o debate pautado em 5 perguntas, as quais 

estavam contidas também nas avaliações inicial e final, que haviam sido pré-elaboradas em 

conjunto pela líder da atividade e tutora. Antes de ser passado o episódio mais da metade do 

público (51,5%) disse acreditar que “A sociedade influencia as ações individuais”, porém, 

depois, apenas 9,7% mantiveram a resposta, enquanto 87,1% responderam: “As ações 

individuais dão forma à sociedade”, e os outros 3,2% se abstiveram. No início, 30,3% 

responderam ser indiferentes ao número de curtidas que recebiam em suas postagens nas redes 

sociais, contudo, ao final, apenas 22,6% responderam isso, o que indica uma alteração na 

percepção individual de alguns após assistirem o episódio e debaterem com o grupo. De um 

modo geral, 80,1% consideraram a atividade ótima e 18,1% muito boa, o que mostra o êxito do 

Cine-Debate realizado. 

  

Palavras – chave: Inovação tecnológica, áudio-visual, compartilhar saberes, debate, cinema 
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Introdução 

A UFRPE conta com 19 grupos sendo 13 no campus sede de Dois Irmãos, 3 na UAG e 

3 na UAST. Durante algumas reuniões de tutores, CLAA, PREG - UFRPE e petianos, sentiu-

se a necessidade de desenvolver uma atividade que contemplasse a multidisciplinaridade e 

diversidade coletiva presente entre os grupos da UFRPE e que fosse compartilhado de maneira 

facilitada à comunidade, assim surgiu a ideia da atividade coletiva Cine-debate PET. 

Segundo DE Aguiar e Azevedo (2019), os filmes se tornaram um recurso bem aceito 

por professores e alunos dos mais diversos níveis de ensino, que vivem numa realidade 

dinâmica e abundantes linguagens visuais. Assim, o filme como recurso didático depende do 

uso que o professor fizer dele em salas de aula. Como interesse, se torna inúmeras 

possibilidades de usos e diálogos variados. 

O cinema e a produção audiovisual incorporam uma dimensão educativa, dentro de 

diversos gêneros inserindo uma dimensão formadora, tanto por serem vistos entretenimento 

tanto como pela formação de valores e a construção de novos olhares para o mundo (DRIGO e 

MARTINI, 2018). O uso de diferentes formas de abordagem possibilita diferentes formas de 

aprendizagem. A interdisciplinaridade surge como uma perspectiva, gerando uma nova 

metodologia que desempenha um papel ativo na experiência de ensino/aprendizagem. 

Segundo Paiva et al. (2017), a inclusão da interdisciplinaridade como disciplina nos 

cursos de formação pedagógica e nas disciplinas introdutórias dos cursos em geral, além da 

formação de professores, é a condição necessária para a melhoria da qualidade do Ensino 

Superior. 

Com o episódio de escolha, “Queda livre - Black Mirror”, é possível levar uma discussão 

sobre a sociedade contemporânea no espaço midiático e suas influências no indivíduo, de 

maneira radical e tecnológica. Segundo Lesnieski e Nunes (2017), a distopia funciona como 

ferramenta de crítica ideológica através de sua construção de mundo futurista, o que possibilita 

a análise das implicações ideológicas que viriam a surgir, permitindo o debate acerca de quais 

ações da sociedade real poderiam levar à um mundo caótico e abusivo. 

Com a realização dessa atividade, objetivou-se contribuir para a integração entre PETs 

da UFRPE e comunidade acadêmica para determinado assunto por meio de debates pautados 

em temas atuais com o intuito de combater a retenção, evasão e favorecer a 

transdisciplinaridade com oportunidade de troca de saberes e conhecimentos. 

 

Metodologia 

A atividade é coletiva de participação facultativa entre os PETs da UFRPE (Sede, UAG 

e UAST), os grupos trabalham em suas próprias unidades acadêmicas da universidade. As 

sessões ocorreram todos os meses, desde de janeiro, e cada uma ficou sob responsabilidade de 

um grupo PET, ou um conjunto de grupos, para que fosse escolhida a temática de acordo com 

PET da vez, assim como a data, local e a divulgação. Em 2018, essa atividade foi realizada 

pelos seguintes PETs na UFRPE Sede: Ciranda, AgroEnergia, Ecologia, Florestal, 

Administração, Políticas, Pesca (sede), Agronomia e Zootecnia (Tabela 01). 
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Tabela 01. Relação dos PETs participantes da atividade, filme escolhido e número de participantes 

alcançados. 

PET Filme Data Local Participantes 

PET Zootecnia Wall-E 08/Mar Sala de 

Seminários da 

Zootecnia 

11 

PETv Ciranda 

da Ciência 

Eu não sou um 

homem fácil 

21/Jun Auditório do 

CEGOE 

26 

PET Agronomia Lixo Extraordinário 19/Jul Auditório 

CEAGRI 2 

20 

PET Florestal A Onda 26/Jul Auditório 

CEAGRI 2 

31 

PET Conexões - 

Práticas de 

Letramento 

 

Corra! 

 

17/Ago 

 

Auditório do 

CEGOE 

 

41 

PET Pesca Mission Blue 04/Out Auditório do 

CEGOE 

36 

 

PET Políticas 

Quem morava lá: um 

retrato de quem luta 

por moradia 

 

22/Nov 

 

Auditório da 

ADUFERPE 

 

20 

PET Ecologia Korcsak 19/Dez Sala 303 do 

Prédio de 

Biologia 

27 

 

 

Essa atividade foi realizada pelo PET AgroEnergia no dia 13/08/2018, às 18h, no 

auditório do DEAGRI. Na ocasião em questão, foi escolhido pela equipe ser passado o episódio 

“Queda Livre” da série “Black Mirror”.  

Antes de iniciar o filme, foi feita uma breve explanação sobre o que seria visto, para 

embasar os espectadores que pudessem não estar inteirados com o conteúdo e mostrar a sua 

importância. Após a exibição do filme, iniciou-se um debate entre os presentes para desenvolver 

melhor a ideia do que foi visto. 
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A avaliação foi feita por meio de questionários (Q1 e Q2) os quais foram distribuídos 

ao público, em dois momentos: no início (a) e término da atividade (b). O Q1 abordou questões 

sobre o tema e foi aplicado nos dois momentos, assim as respostas de Q1a puderam ser 

comparadas às do Q1b, o que resultou no percentual de aumento de acertos após a realização 

da atividade, verificando-se um quantitativo a respeito da difusão, aquisição e fixação de saber 

e conhecimento pelo público. O Q2 contou com questões fechadas de múltipla escolha, onde o 

público pôde avaliar a atividade quanto à qualidade da divulgação e condução da atividade pelo 

grupo PET. Foi disponibilizada a opção de se responder os questionários na forma online a 

partir de um QR Code ou a partir de avaliações impressas, caso algum participante não 

conseguisse acessar online. 

 

Resultados e Discussão 

No evento organizado pelo PET AgroEnergia teve a participação de 33 pessoas, sendo 

elas alunos, petianos, tutores e demais convidados.  

Com o término do episódio, deu-se início ao debate estruturado pautado em torno de 5 

perguntas, que estavam contidas também nas avaliações inicial e final. Notou-se que, antes de 

ser passado o episódio (Q1a), mais da metade do público (51,5%) afirmou acreditar que “A 

sociedade influencia as ações individuais”, porém, depois (Q1b), apenas 9,7% mantiveram a 

resposta, enquanto 87,1% responderam: “As ações individuais dão forma à sociedade”, e os 

outros 3,2% se abstiveram (figura 01). No início, 30,3% responderam ser indiferentes ao 

número de curtidas que recebiam em suas postagens nas redes sociais, contudo, ao final, apenas 

22,6% responderam isso, o que indica uma alteração na percepção individual de alguns após 

assistirem o episódio e debaterem com o grupo. Segundo Drigo e Martini (2018), isto se dá 

porque os recursos cinematográficos e audiovisuais, consolidam e levam o aluno a pensar sobre 

o tema exposto, assim como, por serem o cinema e o audiovisual imagens moventes e assim 

harmonizam-se com o pensamento.    

 

 
Figura 1. Gráfico representando respostas antes e pós exibição do filme "Queda Livre". 
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De um modo geral, 80,1% consideraram a atividade ótima e 18,1% muito boa, o que 

mostra o êxito do Cine-Debate realizado pelo PET AgroEnergia, isso mostra também que existe 

credibilidade por parte da atividade no que diz respeito a função fundamental de incorporar 

discussões sobre temáticas voltadas para a estrutura e comportamento da sociedade humana, 

principalmente no que condiz com o desenvolvimento tecnológico. Essa característica deve ser 

inerente ao processo de contemplação do individualismo, visto que segundo Pinto (2016), os 

ambientes virtuais promovem mudanças comportamentais dos usuários de acordo com 

intensificação dessas relações com o ciberespaço. 

A ideia de que as ações individuais dão forma à sociedade, mostra que parte das 

interações protagonizadas pelo coletivo, atuam como ponte norteadora para entender o contexto 

geral sobre os problemas do cotidiano. Levar uma temática de tal profundidade para o debate 

de estudantes, e colocar pontuações sobre as inovações advindas da tecnologia, faz com que 

haja o comprometimento na procura de respostas que ajudem a facilitar tanto a convivência em 

grupo, quanto ao aprendizado pessoal, tudo permeado pelo uso da tecnologia de maneira 

dinâmica e comunicativa. 

 

Conclusões: 

Obteve-se adesão dos participantes envolvidos para o assunto abordado. A atividade 

integrou o PET com a comunidade acadêmica por meio de uma discussão sobre um tema 

recorrente e atual, com uma aceitação positiva por partes dos participantes com 80,1% 

avaliando-a como ótima. 
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EIXO TEMÁTICO: Incentivo à Cultura como Meio de Transformação 

 

Resumo 

O campeonato de pesca, atividade integrativa realizada pelo Programa de Educação Tutorial – 

PET Engenharia de Pesca tem por objetivo promover a integração dos ingressos na 

universidade, a fim de que, através de experiências recreativas ligadas ao curso, o discente se 

sinta acolhido e incluso no ambiente acadêmico, reduzindo assim, a evasão. O Campeonato de 

Pesca teve sua quinta edição realizada em um dos viveiros de piscicultura da Estação de 

Aquicultura Johei Koike dentro das dependências da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco – UFRPE. Na Fase Classificatória os competidores foram divididos em grupos 

de até 40 pessoas cada para competir em baterias. Nessa fase, se qualificaram para a Fase 

Final os cinco (5) primeiros participantes de cada bateria que conseguiram pescar oito (8) 

peixes. Cada participante teve ao seu dispor uma vara de bambu simples, com linha e anzol e 

iscas à vontade. Ao final de duas baterias classificatórias, os finalistas tiveram trinta minutos 

para pescas o maior número de peixes possível e foi sagrado campeão um aluno que pescou 

mais peixes nesse tempo. Os três primeiros colocados receberam prêmios e todos os 

participantes participaram de um sorteio de brindes. Nesse contexto, diante dos resultados 

alcançados, a atividade obteve êxito no que tange à satisfação, interação social e inclusão dos 

discentes no ambiente acadêmico ao agregar valores que promovam a permanência no curso.   
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Ambiente Acadêmico; Ingresso; Integrativa; PET Engenharia de Pesca. 
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Introdução 

O Campeonato de Pesca é uma atividade de extensão realizada semestralmente pelo 

Programa de Educação Tutorial – PET Engenharia de Pesca. Esta, disponibilizada não só para 

todo o âmbito acadêmico, como também para toda a comunidade.  

Diante do cenário atual das Instituições de Ensino Superior (IES), nota-se que a evasão 

– conceituada pelo sistema educacional como “a saída definitiva do curso de origem sem 

conclusão, ou a diferença entre ingressantes e concluintes, após uma geração completa” 

(BRASIL/MEC, 2019) – se tornou um grande problema e desafio no combate e minimização. 

A taxa de evasão no primeiro ano de curso é duas a três vezes maiores do que a dos 

anos seguintes (SILVA FILHO, 2007), o que reforça a realização da atividade a cada período 

de entrada dos novos ingressantes. Dias et al. (2010) acredita que a deficiência na assistência 

socioeducacional é uma das causas para evasão. Este fator interno se revela nas IES 

brasileiras através da insuficiência de projetos e ações que visam à integração do aluno com a 

universidade. 

Nesse contexto, a atividade tem por objetivo buscar a agregação do aluno com a 

universidade por meio da pesca esportiva, promovendo a integração social e a difusão do 

curso de Engenharia de Pesca entre os participantes externos. Além disso, a experiência 

recreativa visa ampliar a afinidade com o curso e atuar como agente de inclusão dos novos 

ingressantes ao ambiente acadêmico. Desse modo, o PET Engenharia de Pesca pretende 

contribuir para melhor adaptação, desenvolvimento e conclusão do curso escolhido pelo 

discente. 

Metodologia 

O Campeonato de Pesca teve sua quinta edição realizada na manhã do dia 06 de abril 

de 2019, em um dos viveiros da Estação de Piscicultura Continental prof. Johei Koike dentro 

das dependências da Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE. 

O campeonato teve o formato de duas fases (Fase Classificatória e Fase Final). Na 

Fase Classificatória os competidores foram divididos em grupos de até 40 pessoas cada para 

competir em baterias. Nessa fase, se qualificaram para a Fase Final os cinco (5) primeiros 

participantes de cada bateria que conseguiram pescar oito (8) peixes. Cada bateria teve 

duração de 45 minutos, com as seguintes condições: 

1. Se os finalistas fossem definidos antes que o tempo da bateria acabasse, a bateria seria 

finalizada; 

2. Se o tempo acabasse e ainda não houvesse todos os finalistas definidos, os cinco 

participantes que estivessem mais perto dos oito (oito) peixes seriam qualificados para 

a Fase Final; 
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3. Em caso de empate entre os qualificados com menos de oito (oito) peixes excedendo o 

número de finalistas (cinco), ambos participariam da Fase Final; 

4. Se não houvesse participantes suficientes para duas baterias, a Fase Classificatória 

ocorreria em bateria única com duração máxima de 60 minutos, sem prorrogação de 

tempo, classificando para a Fase Final os dez (10) primeiros participantes que 

conseguissem pescar oito (8) peixes; 

5. Se o tempo acabasse e ainda não houvesse todos os finalistas definidos, os dez 

participantes que estivessem mais perto dos oito peixes seriam qualificados para a 

Fase Final; 

6. Em caso de empate entre os qualificados com menos de oito peixes excedendo o 

número de finalistas, ambos participariam da Fase Final. 

A Fase Final, composta pelos qualificados de cada bateria, teve duração de30 minutos. 

Nessa fase, os participantes pescaram durante todo o tempo. Ao final do tempo, quem teve 

mais pontos foi consagrado o grande vencedor do V Campeonato de Pesca.  

Cada participante teve ao seu dispor uma vara de bambu simples, com linha e anzol e 

iscas à vontade. Não foi permitido o uso de material pessoal, para que não houvesse vantagem 

para ninguém. Para contabilização do peixe pescado, o mesmo deveria ser retirado da água 

ainda no anzol. Depois o anzol, precisaria ser removido e então, devolvido à água. Se o peixe 

mordesse a isca e não fosse retirado da água, este não seria contabilizado. Se o peixe retirado 

retornasse para água antes de ser pego pelo pescador, este também não seria contabilizado. 

No final da competição houve prêmios para os que ocuparam o primeiro, segundo e 

terceiro lugar do V Campeonato de Pesca, e também, sorteios entre os inscritos presentes. 

Resultados e Discussão 

A atividade contou com 53 participantes, onde grande parte foram alunos ingressantes 

do 1º período.  

Na primeira bateria classificatória, o tempo de bateria acabou antes que todos os 

finalistas tivessem sido definidos. Desta forma, os participantes que estavam mais perto dos 8 

(oito) peixes necessários param se qualificar foram classificados para a final. Por motivo de 

empate, a primeira bateria classificou 6 (seis) competidores para a fase final.  

Na segunda bateria classificatória, o tempo também acabou antes da definição de 

todos os finalistas e o mesmo critério precisou ser utilizado. Desta vez, haviam mais 

competidores empatados e por isso, a segunda bateria classificatória contou com 7 (sete) 

qualificados para a fase final. 

A fase final durou 30 minutos e teve um final inesperado. Três competidores estavam 

empatados ao final do tempo da bateria. Foram concedidos 5 minutos de prorrogação apenas 
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para esses três competidores. Ao final do tempo, dois permaneciam empatados. Estes dois 

competidores receberam mais uma prorrogação onde o primeiro a pescar seria o grande 

campeão do V Campeonato de Pesca. 

O aluno campeão era do segundo período do curso de engenharia de pesca e se tornou 

bicampeão do Campeonato de Pesca, uma vez que também venceu a edição anterior, quando 

era aluno do primeiro do curso. 

Houve premiações para os três primeiros colocados e foram sorteados brindes para os 

participantes que estiveram presentes. Entre as premiações tinham troféus, livros, xícara 

personalizada do PET, camisas do PET Engenharia de Pesca, descontos em compras numa 

empresa de pescado e almoços gratuitos no Restaurante Universitário. 

Todos os presentes agradeceram pelo evento e muitos comentaram que poderia ocorrer 

com mais frequência, ao invés de duas vezes por ano. A presença de grande parte dos alunos 

do primeiro período mostrou que os ingressantes gostam de se sentir abraçados em atividades 

descontraídas fora das paredes da sala de aula. Essa atividade tem a capacidade de aproximar 

alunos de todos os períodos do curso de engenharia de pesca e deixar os ingressantes mais a 

vontade no ambiente universitário. 

Conclusões 

Em virtude dos fatos mencionados e dos resultados alcançados, foi possível observar a 

importância da atividade como agente de integração dos novos alunos ao curso de Engenharia 

de Pesca. Vale ressaltar que a atividade superou as expectativas quanto ao grau de satisfação 

dos participantes e, mais uma vez, contribuiu de forma positiva como ferramenta de combate 

à evasão promovendo também uma troca de experiências e vivências no curso. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

Resumo 

Atividades voltadas aos calouros são de extremo valor para que os novos estudantes sintam-se 

adaptados à instituição de ensino de forma rápida, principalmente em função do fato de 

muitos discentes aprovados no vestibular iniciarem o curso com pouco conhecimento prévio 

sobre a profissão Zootecnia, somado ao fato do início do Curso possuir grande carga horária 

destinada às disciplinas básicas. Este projeto é uma atividade do Grupo PET Zootecnia da 

UDESC que ocorre desde 2015/2 e pretende contribuir com a formação da identidade dos 

novos alunos com o Curso, demonstrando as áreas de atuação, facilitando o entendimento do 

mundo universitário, com impactos positivos na diminuição da evasão do escolar. Para tanto, 

são realizadas as seguintes atividades: Apresentação do PET e demais instâncias 

universitárias, Elaboração e entrega do Manual dos calouros, Visita aos laboratórios e setores 

do Curso; Visita técnica a uma propriedade da região, Visita à fazenda experimental e “trote 

solidário”. A interação entre os alunos de diferentes fases proporciona maior envolvimento 

com as oportunidades do curso, o que possibilita adaptação mais rápida dos calouros com as 

atividades acadêmicas. 

 

Palavras – chave: Calouros; Adaptação; Mundo universitário; Evasão; 

 

Introdução 

O ingresso na universidade é uma fase crítica e que requer intensas mudanças e adaptações 

dos calouros. Sair de uma cidade pequena e ir para uma de caráter médio ou grande, por 

exemplo, e até mesmo a mudança do ensino médio ou cursinhos para a graduação podem 

dificultar a adaptação e inserção no curso superior. Essas dificuldades acabam desmotivando 

os alunos, o que pode ocasionar maior evasão. A saída precoce do curso é um problema  

                                                
¹ 
PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Zootecnia e discente do curso de Zootecnia da Universidade do 

Estado de Santa Catarina.  
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PETiano/a tutor/a  do grupo PET Zootecnia e doscente do curso de Zootecnia da Universidade do Estado de 

Santa Catarina. 

³ PETiano/a cotutor/a do grupo PET Zootecnia e docente do Departamento de Zootecnia da Universidade do 
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observado nas diferentes instituições de ensino, sejam públicas ou privadas. E, ainda, pode ser 

caracterizada como um desperdício social, acadêmico e econômico, sendo um problema que 

afeta o sistema educacional (SILVA FILHO et al. 2007). A perda coletiva gerada pela 

frustação de acadêmicos em abandonar o curso de graduação confere, indiretamente, em um 

menor número de pessoas capacitadas para cumprir com eficiência e competência seu papel 

na sociedade (LOBO, 2012). De maneira geral, os prejuízos causados pela evasão de alunos, 

nos mais distintos cursos superiores, afetam não só o âmbito acadêmico, mas também a 

construção de uma sociedade mais capacitada intelectualmente. 

Várias discussões e ações estão sendo realizadas na UDESC Oeste, em função da 

problemática de evasão escolar, que tem atingido índices alarmantes em todos os cursos. 

Exemplo disso, é a realização do evento “Colóquio interdisciplinar: evasão escolar – o 

contexto e as estratégias de enfrentamento”, promovida pela Direção de Ensino de Graduação 

da UDESC Oeste, em 21 de junho de 2018. Nesse evento, foi-nos apresentado que o Curso de 

Zootecnia possui índices alarmantes de evasão que, apesar dos números serem decrescentes 

entre os semestres de 2014/1 a 2017/1, ainda preocupam a comunidade acadêmica.  

Diante do exposto, ações voltadas aos calouros devem ser intensificadas, principalmente no 

sentido de envolver o estudante logo nos primeiros meses de ingresso, principalmente em 

função do fato de muitos discentes aprovados no vestibular iniciarem o curso com pouco 

conhecimento prévio sobre a profissão Zootecnia. Além disso, no primeiro semestre são 

ministradas disciplinas extremamente teóricas não possibilitando o contato do acadêmico com 

a produção animal e o campo de atuação profissional. Este distanciamento das disciplinas 

com a atividade prática ou com o conteúdo técnico pode estimular a evasão do ingressante. 

Objetiva-se com esta ação proporcionar maior receptividade e acolhimento dos acadêmicos 

ingressantes do Curso de Zootecnia da UDESC com vistas a contribuir para a diminuição dos 

índices de evasão escolar. A ação também visa contribuir para a apresentação e divulgação do 

Grupo PET Zootecnia, possibilitar que os calouros do Curso se engajem em projetos e grupos 

acadêmicos precocemente, garantindo a fixação no Curso. 

 

Metodologia 

Na busca para alcançar os objetivos traçados e reduzir a evasão acadêmica, são realizadas 

semestralmente cinco atividades para estimular a participação e o engajamento dos calouros 

com a Instituição de Ensino Superior (IES) e o Curso de Zootecnia, que são apresentadas a 

seguir: 

Ação I - Apresentação do PET: Durante a recepção e boas-vindas aos calouros, o grupo PET e 

outros grupos acadêmicos realizam uma apresentação geral de suas atividades.  

Ação II – Elaboração e entrega do Manual dos calouros: A confecção e entrega dos manuais é 

feita nas primeiras semanas de aula, com informações relevantes acerca do ambiente 

acadêmico, tais como: apresentação dos diversos grupos de pesquisa e instâncias 

universitárias, bolsas acadêmicas disponíveis, corpo docente, grade curricular do curso, 

depoimento de egressos que estão inseridos na iniciativa público/privada ou em programas de 

pós-graduação, etc. A última edição do manual teve formato de agenda, com algumas páginas 

destinadas às informações e, outras, ao calendário anual, para estimular ainda mais a 

utilização do material ao longo do ano. 
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Ação III - Visita aos laboratórios: O Grupo PET organiza, semestralmente, a visita dos 

calouros aos laboratórios do curso de Zootecnia, bem como setores e infraestruturas do curso. 

Para isso, os calouros são separados em pequenos grupos, acompanhados por dois PETianos, 

conforme cronograma de visitas previamente estabelecido. É feita rotatividade dos grupos, de 

forma que todos os calouros conheçam todos os setores. Devido à pluralidade dos PETianos, 

os quais estão inseridos nos mais distintos grupos de estudos e laboratórios da universidade, 

pelo menos um PETiano apresenta suas atividades desenvolvidas nos setores visitados. 

Ação IV – Visita técnica: Como oportunidade de primeiro contato de muitos acadêmicos com 

o meio rural, é organizada uma visita técnica para os calouros em uma “propriedade modelo” 

da região do Oeste Catarinense, que tenha como responsável técnico ou proprietário um 

zootecnista. No local são apresentados detalhes dos sistemas de produção, manejo diário dos 

animais, dificuldades, vantagens e especificidades da propriedade.  

Ação V – Visita à fazenda experimental: Realizada semestralmente, são apresentadas as 

estruturas já presentes e projetos de construção para o local. Neste mesmo ato, é realizado o 

“trote solidário”, que se caracteriza por alguma ação em prol da fazenda.  

Após a realização das ações citadas acima, é solicitado aos participantes que respondam a um 

questionário de avaliação e as atividades são avaliadas continuamente pelo grupo. 

 

Resultados e Discussão 

Durante a última edição do Programa de recepção dos calouros foram obtidas avaliações de 

21 respondentes e 100% recomendaram que as atividades sejam feitas com as próximas 

turmas e 80,9% afirmaram que essa metodologia ajudou no seu entendimento sobre o curso. 

A entrega dos manuais dos calouros também tem sido uma estratégia interessante de envolver 

os ingressantes. Sobre esta ação, o material entregue foi classificado como bom ou muito bom 

por 100% dos calouros. 

A indissociabilidade das ações I, II, III e IV contribui não somente para a compreensão da 

filosofia do PET, mas possibilita a melhor inserção dos acadêmicos nas atividades 

desenvolvidas na universidade e possibilita a redução na evasão. Segundo Panúncio-Pinto e 

Colares (2014) é necessário trabalhar a motivação dos alunos sobre a profissão a ser seguida, 

ainda nos primeiros períodos, lhe dando auxílio e fazendo discussões sobre a vida acadêmica 

para que haja menor índice de evasão.  

É notório o maior envolvimento dos calouros em atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

além de ser muito frequente a presença destes em outros eventos promovidos pelo Grupo 

PET, reforçando a ideia de que o programa de recepção antecipa a fixação dos alunos no 

Curso de Zootecnia. 

Os indicadores de evasão escolar não foram incluídos neste trabalho, tendo em vista serem 

dinâmicos e multifatoriais. Por outro lado, a percepção do programa tanto interna, como 

externamente, faz com que esta ação seja uma das prioridades dentro do planejamento do 

Grupo PET Zootecnia. Todas estas ações fazem com que novos integrantes do curso 

participem de atividades extracurriculares, estimulando a proatividade, motivando-os a 

continuar estudando, para, futuramente, tornarem-se bons profissionais.  
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Conclusões: 

Com esse projeto está sendo possível mostrar aos novos ingressantes a infraestrutura da 

universidade, as possibilidades de envolvimento extracurricular e, principalmente, promover 

um ambiente mais harmônico e acolhedor destes indivíduos. 
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EIXO TEMÁTICO: Inovação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O grupo PET Engenharias da UEFS vem, ao longo de sua trajetória, unificando a tríade 

da educação (ensino, pesquisa e extensão) principalmente através de atividades que estão em 

contato com a agricultura familiar na Bahia. Em meio às comunidades envolvidas, o PET 

Engenharias tem feito parcerias com algumas prefeituras que têm por interesse a geração de 

renda local, com a implementação de tecnologias e processos eficientes. Este é o caso da 

parceria com a prefeitura de Santa Bárbara, um município brasileiro pertencente ao estado da 

Bahia, localizado na mesorregião do Centro-Norte Baiano, mais especificamente na 

microrregião de Feira de Santana, a 150 km da capital Salvador. O município encontra-se no 

Semiárido e tem sua economia baseada na agricultura familiar, especialmente na criação de 

gado e produção de requeijão. No entanto, o município não dispõe de reservatórios d’água 

capazes de abastecer as comunidades da zona rural, a qual não dispõe de água encanada, com 

o intuito de assegurar as produções agrícolas destas. Assim, buscou-se produzir uma 

metodologia para identificação dos melhores locais para a implantação de açudes ou aguadas, 

aplicando-a em Santa Bárbara. Para tal, montou-se um sistema de informações geográficas com 

dados de satélites, cartas de recursos naturais, e a partir destas informações, foram gerados 

documentos secundários (mapas). Por fim, foram selecionadas duas áreas com potencial à 

implantação de barragens para a formação de açudes. Porém, são necessários outros estudos e 

avaliações para melhor caracterização dos solos e rochas, além do cálculo da evapotranspiração, 

nas áreas escolhidas. 

 

Palavras – chave 

Açude; Semiárido do Nordeste Brasileiro; Gestão das Águas; Região de Planejamento e Gestão 

das Águas – RPGA. 

 

Introdução 

Santa Bárbara é um município brasileiro, pertencente ao estado da Bahia, localizado no 

Território de Identidade Portal do Sertão, a 150 km da capital Salvador; é majoritariamente 

rural, com população urbana de 8.669 e população rural de 10.395, totalizando 19.064 

habitantes (IBGE, 2010); seu IDH-M é de 0,583, que é um valor baixo segundo a classificação 

do PNUD (2010). Sua economia baseada na pecuária e na agricultura e, além disso, a cidade é 

ponto de parada de viajantes e caminhoneiros que passam pela BR-116 Norte, e grande parte 
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de sua renda vem do comércio feito às margens desta via, com os gêneros alimentícios gerados 

pela agroprodução – segundo o IBGE (2015), 96,2% da renda de Santa Bárbara é oriunda de 

fontes externas.  
 

Figura 01: Localização do município de Santa Bárbara. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

  

Santa Bárbara está localizada na Região Hidrográfica Nacional do Atlântico Leste. Seu 

território municipal está entre a Região de Planejamento e Gestão das Águas – RPGA do Rio 

Paraguaçu (RPGA X) ao oeste – representada pela Bacia Hidrográfica do Rio Jacuípe (BHRJ) 

– e a RPGA do Recôncavo Norte e Inhambupe (RPGA XI) ao leste – representada pela Bacia 

Hidrográfica do Rio Pojuca (BHRP). De acordo com os Comitês das Bacias Hidrográficas do 

INEMA (2018), menos de 40% do território barbarense está na RPGA X e mais de 60% está 

na RPGA XI.  

A tipologia climática de Santa Bárbara, segundo a classificação de Thornthwaite & 

Matther (1955), foi definida pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do Estado 

da Bahia – SEI. O município está inserido no clima Subúmido a Seco C1dA’, que tem como 

principais características a temperatura média de 25ºC, um excedente hídrico de 0 a 100mm, 

evapotranspiração potencial anual maior que 1140mm e maior concentração de chuvas nos 

períodos outono/inverno e primavera/verão (SEI, 1998). Além disso, sua vegetação é 

classificada como caatinga-floresta estacional (CPRM, 2005) 

O município de Santa Bárbara não dispõe de grandes reservatórios d’água em seu 

território e seu abastecimento é feito por adutoras, provenientes da barragem Pedra do Cavalo, 

em Cachoeira, a 94km de distância de Santa Bárbara. Visto que a economia da cidade gira em 

torno da agroprodução, para dar maior segurança hídrica aos produtores locais, é necessário 

que haja um aproveitamento eficiente da água das chuvas no município de Santa Bárbara. Uma 
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opção para aumentar o aproveitamento desta água são os açudes. Trata-se da implementação de 

uma barragem, na maioria das vezes feita em terra enrocada, que irá interceptar a água que 

escorre na superfície do terreno e acumulá-la na forma de um lago ou açude. Entre os principais 

benefícios da execução de uma barragem para criação de um açude – para armazenar e controlar 

água –, estão o abastecimento doméstico e industrial, irrigação, piscicultura, dessedentação 

animal, navegação, recreação, paisagismo e urbanismo (CBDB, 2013).  

De acordo com o IBGE (2010), o município de Santa Bárbara tem apenas 5,9% de 

esgotamento sanitário efetivo e isso é um problema. Costa (2009) aponta que melhorias no 

abastecimento de água protegem-na de contaminação por coliformes fecais e, assim, reduz-se 

o risco de diarreia infantil. Ainda, o autor afirma que o tratamento da água com adição de cloro, 

o armazenamento apropriado e a educação ambiental são ações que envolvem um baixo custo 

e podem reduzir em 20% ou mais a incidência de diarreia, sendo que a região Nordeste 

apresenta um índice de 45% do total de casos de internações hospitalares provocadas por 

doenças relacionadas com a falta e/ou com o saneamento inadequado (COSTA, 2009).  

Seguindo os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos de que a água é 

um bem de domínio público e é um recurso limitado, dotado de valor econômico, e tendo como 

objetivo assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água (BRASIL, 

1997), entende-se nitidamente a necessidade da execução de uma obra de infraestrutura, tal qual 

a implantação de um açude, que capte e mantenha reservada água de qualidade para os 

moradores de Santa Bárbara e região. Desta forma, o objetivo deste estudo é desenvolver 

metodologia simplificada para identificação de áreas potenciais para implantação de pequenas 

barragens em Santa Bárbara, a partir da caracterização dos diferentes aspectos ambientais do 

município (hidrografia, clima, relevo, declividade, altimetria, vegetação, geologia e solos) e 

identificar áreas prioritárias para construção de represas/barragens em localidades que não 

possuam atendimento de distribuição de água encanada. 

 

Metodologia 

• Utilização de cartas de recursos naturais em escala 1:250.000, 1:100.000 e 1:25.000 de 

aspectos referentes à Geologia, Geomorfologia e Solos. 

• A partir da montagem de um sistema de informação geográfica com dados dos satélites 

Landsat 8 OLI, Sentinel 2 ePalsar, além de cartas topográficas 1:100.000 da SEI, serão 

introduzidos os dados coletados; 

• Classificação e processamento das imagens de satélite para gerar documentos 

secundários, com a utilização dos softwares QGIS e SPRING; 

• A partir da ponderação de diferentes fontes de interação irá se estabelecer um indicador 

dos locais mais viáveis para implantação das pequenas barragens no município de Santa 

Bárbara. 

 

Resultados e Discussão 

A distribuição e o regime das chuvas influenciam diretamente na disponibilidade e na 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas (PINHEIRO, 2014) e este fato é um empecilho 

para a determinação exata da pluviosidade de Santa Bárbara, uma vez que não existem estações 

meteorológicas no município. Para isso, foi feita a interpolação de dados obtidos no Banco de 

Dados do INMET de precipitação total, temperatura máxima média e umidade relativa média 

do ar das estações de Feira de Santana e Serrinha, cidades mais próximas de Santa Bárbara que 

possuem estações meteorológicas convencionais.  

De acordo com o Mapa de Altimetria da Bahia (INEMA, 2014), o município de Santa 

Bárbara tem, em quase sua totalidade, altitudes médias entre 140m e 266m, com áreas não mais 

altas que 380m (Figura 02). Para ilustrar melhor a altitude e o relevo de Santa Bárbara, foram 
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criados um mapa hipsométrico e outro de declividade, utilizando as imagens altimétricas 

geradas por radar, do sensor Palsar (Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar) 

contidos na plataforma ALOS (Advanced Land Observing Satellite) com resolução espacial de 

12,5m. A partir dos produtos gerados (hipsometria e declividade), é possível notar a baixa 

variação altimétrica no município, onde predomina uma declividade de 3%, caracterizando o 

relevo como "plano" (EMBRAPA, 1979).  

 
Figura 03: Hipsometria do município de Santa Bárbara. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314



 
 

 
Figura 04: Declividade do município de Santa Bárbara. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Essa baixa declividade no município é um fator desfavorável à implantação de reservatórios 

superficiais de médio ou grande porte, uma vez que o espelho d’água gerado irá contribuir à 

evaporação de suas águas.  

Quanto à geomorfologia, todo o município encontra-se com modelados de pediplanos, 

sejam eles funcionais ou relocados pela drenagem incipiente, contribuindo para a formação de 

um modelado aplainado, suave, com poucos ressaltos e baixa variação altimétrica (ver Figura 

05). 
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Figura 05: Geomorfologia do município de Santa Bárbara. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A geologia da Bahia é uma das mais diversificadas e mais bem estudas do país devido 

às ações desenvolvidas pela CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral). O estado baiano 

possui enormes e variadas jazidas que incluem produtos petroquímicos, cátodos de cobre 

refinado, óleo combustível, ferro-ligas (Fe-Mn, Fe-Cr, Fe-Si-Cr), ligas de alumínio, pedras 

preciosas e semipreciosas, mármores e granitos. O embasamento rochoso do município de Santa 

Bárbara é basicamente constituído de rochas cristalinas, especialmente do tipo Gnaisse 

Granulítico (Complexo Caraíba), Quartzo Monzonítico a Granulítico e Sienogranito (Riacho 

da Onça) (ver Figura 06).  
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Figura 06: Geologia do município de Santa Bárbara. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Segundo Rodrigues (2016), as rochas cristalinas são impermeáveis, com exceções de 

onde há falhas geológicas entre as rochas. Porém, esse tipo de rochas é mais suscetível à 

salinização da água, causada pelo intemperismo físico que desprende cristais de minerais e sais. 

Dantas (2017) afirma que o não sangramento dos açudes geram problemas com a qualidade da 

água, que não se renova e apenas evapora, desta forma, aumentando a salinidade da água. 

Assim, é necessário que haja um planejamento efetivo no projeto para a execução de um 

possível açude em Santa Bárbara, buscando evitar a salinização de suas águas, o que causa 

prejuízos em culturas e terrenos a jusante, comprometendo o consumo humano e animal 

(RODRIGUES, 2016). 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Santa Bárbara – PMSB 

(PMSB, 2016), o solo do município é constituído basicamente por três tipos: Latossolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico - LVAd, Neossolos Litólicos Eutróficos - RLe e Planossolo 

Háplico Eutrófico Solódico - SXen, com predominância territorial deste último (Figura 07). Os 

LVAd são solos porosos, muito profundos e uniformes em características de cor, textura e 

estrutura em profundidade, possuindo baixa quantidade de água disponível para as plantas; os 

RLe são solos rasos, com presença de rochas, geralmente ligados a relevos mais declivosos; os 

SXen são solos minerais, de baixa profundidade, imperfeitamente a mal drenados, tendo seu 

horizonte B adensando e com grande concentração de argila e permeabilidade lenta ou muito 

lenta (EMBRAPA, 2015). Nota-se que o município é quase totalmente formado por SXen, com 

algumas aglomerações de LVAd nas suas regiões central e sul, e com uma pequena porção de 

RLe na ponta norte do seu território. 
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Figura 07: Solos do Município de Santa Bárbara – BA. 

 
Fonte: PMSB, 2016. 

 

A partir da sobreposição das informações, verificou-se que a altimetria, em particular 

os ressaltos topográficos, seriam os fatores determinantes na localização dos reservatórios, 

seguido por sua proximidade das aglomerações urbanas desprovidas de fornecimento de rede 

de água, proporcionando, assim, uma melhor alocação das estruturas de produção rural, 

consequentemente, maior geração de renda. Baseado nestes critérios, foram selecionadas duas 

áreas distintas que atendem às especificações topográficas e geológicas (Figura 07).  

As áreas selecionadas encontram-se em Bacias Hidrográficas, sendo a Área 1 localizada 

na BHRJ e a Área 2 na BHRP. As áreas permitem o barramento, prioritariamente, por conta do 

relevo acidentada, com variações de até 90m entre os pontos de alturas máxima e mínima 

(Figura 10); declividade acentuada e propícia à acumulação de água na forma de açudes. Para 

melhor visualização da efetividade da topografia com âmbito na acumulação d’água, gerou-se 

as Figuras 08 e 09 com uma simulação de enchente, com o uso do software SPRING, nas quais 

é possível ver como notar a distribuição das águas em vários níveis.  

Analisando a geologia das áreas selecionada, note-se que a Área 1 encontra-se no limiar 

entre o Gnaisse Granulítico e o Quartzo Monzonítico a Granulítico, o que pode ser desfavorável 

para a implantação de um açude por conta da possível existência de falhas geológicas nesta 

fronteira. Já a Área 2 encontra-se totalmente situada sobre o Gnaisse Granulítico, o qual tem 

por característica a impermeabilidade. Porém, também é mais suscetível à salinização da água. 

Quanto aos solos, a Área 1 encontra-se localizada totalmente em SXen, sendo este um 

fator positivo à realização de um empreendimento tal como um açude, pois este tipo de solo 

garante alta permeabilidade graças a sua alta concentração de argila em seu horizonte B. 

Entretanto, a Área 2 tem a parte norte de sua área de contribuição sobre solo do tipo LVAd e a 

parte sul por SXen. A implicação da porção com LVAd é que este solo tem como características 
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a sua alta profundidade e por ser composto por minerais que irão ser dissolvidos e acumular-se 

nas águas.  

 
Figura 07: Contorno do município de Santa Bárbara sob mapa fundo hipsométrico, com destaque para as duas 

áreas selecionadas para a localização dos reservatórios.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 08: Simulação de enchente na Área 1. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 09: Simulação de enchente na Área 2. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 10: Localização do Perfil da Área 1, referente a localização do barramento do reservatório. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 11: Localização do Perfil da Área 2, referente a localização do barramento do reservatório 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nas Figuras 10 e 11 é possível observar os locais escolhidos à implantação das barragens 

em cada uma das duas áreas, com perfis gerados com a utilização do software SPRING. O local 

foi escolhido levando-se em consideração onde haveria a maior acumulação e que a barragem 

necessária para tal não fosse tão extensa. O barramento na Área 1 resultou num perfil bem 

delineado, com variação altimétrica de 22m até a cota 230m, e com comprimento aproximado 

de 470m. Na Área 2, o barramento resultou num perfil com variação altimétrica de 24m até a 

cota 230m, além de demasiado extenso, aproximadamente 1.000m; 

 

Conclusões: 

A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico (BRASIL, 1997), 

sendo essencial ao desenvolvimento das atividades básicas de qualquer comunidade. Desta 

forma, o PET Engenharias – UEFS realiza esta pesquisa, em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Santa Bárbara e colaboradores da UEFS, no intuito de buscar contribuir na 

continuidade de atividades produtivas rurais de base familiar e na geração de renda das mesmas. 

Por estar situado numa região com clima caracterizado por alta evapotranspiração 

potencial e com regime de chuvas irregulares, Santa Bárbara pode enfrentar dificuldades 

relacionadas à qualidade da água num potencial açude, uma vez que a falta de sangramento do 

reservatório, no longo prazo, causa a salinização das águas. Isso ocorre devido a maior 

concentração de sais, causada pela evaporação das águas superficiais.  

A partir da metodologia aplicada, as áreas selecionadas apresentam potencial à 

construção de açudes, haja vista, principalmente, a topografia favorável. No entanto, à 

efetivação desta pesquisa, indica-se que sejam realizados ensaios para melhor identificação das 

rochas e solos presentes nos locais definidos para a implantação dos açudes, tias como a 
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caracterização mineral por difração de raios X e a caracterização mecânica das rochas (estudo 

da família de fraturas); outros ensaios e estudos mais aprofundados e necessários são: análise 

do tamanho ótimo do açude, levando-se em consideração estudos de evapotranspiração nos 

locais selecionados; cálculo da área de influência de acumulação e balanço hídrico.  

 Assim, tendo em vista o alto valor à implantação de um açude de médio porte, deve-se 

dar continuidade aos estudos de viabilidade e buscar outras formas de convivência com seca e 

seus flagelos. É de suma importância a conscientização do Estado em relação a investimentos 

em saneamento básico e em educação ambiental, essências ao sucesso de um empreendimento 

que trará efetivas melhorias ao meio rural do município de Santa Bárbara.  
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

Resumo 

 

Pretende-se demostrar a importância da abordagem de propostas para o 

desenvolvimento e trabalho com o conteúdo geográfico de forma mais prática, como a 

Atividade Pedagógica desenvolvida pelo PET Geografia da UFRN em parceria com o 

Instituto Navegar. Algo muito importante nessa conjuntura do atual sistema educativo, 

contribuindo assim com novos conhecimentos para os alunos da graduação, fortalecendo 

ainda as redes de trabalho entre a universidade e as organizações sociais. Atividade 

dividida em dois momentos, com um dia mais teórico com abordagens pedagógicas e 

geográficas e um segundo dia mais prática vivenciando práticas e metodologias utilizadas 

pelo Instituto Navegar no tocante ao ensino de geografia e esportes. Dessa forma, por 

meio da atividade realizada, pudemos compreender que a ciência geográfica é prática. Ao 

fim da referida atividade, considerarmos os objetivos cumpridos, no sentido de que os 

participantes desta conseguiram ter o contato esperado com a metodologia proposta, 

evidenciando o quanto o PET pode atuar como aprimorador no uso da práxis no ensino 

de Geografia. 
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Educação, Ensino de Geografia, Teoria e Prática. 
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Introdução 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) tem em sua essência a tríade: pesquisa, 

ensino e extensão, logo o referido trabalho compete a uma ação de ensino e extensão do 

PET Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. A atividade 

pedagógica realizada e desenvolvida pelo PET Geografia, teve sua primeira edição no 

ano de 2018. Na ocasião foram debatidos assuntos no tocante a educação brasileira, 

formação de professores e, sobretudo como trabalhar a ciência geográfica de forma lúdica 

e didática no ensino, em sala de aula e fora dela, evidenciando-se novas metodologias no 

que diz respeito ao ensino diferenciado e prático. A ação se deu em parceria com o 

Instituto Navegar – NI, instituto esse que trabalha ensinando alunos com certa 

vulnerabilidade socioeconômica, por meio de práticas e metodologias de trabalho no que 

diz respeito ao ensino de Geografia de maneira interdisciplinar, com o esporte da Vela e 

a Educação Ambiental. Dessa forma a atividade teve o intuito de suprir as dificuldades 

de se fazer uso das práxis no ensino básico de geografia nas escolas públicas do Brasil, 

para dessa maneira tornar o aluno um ser ativo e provedor de mudanças. 

 
A prática educativa não é apenas uma exigência da vida em sociedade, 

mas também o processo de prover os indivíduos dos conhecimentos e 

experiências culturais que o tornam aptos a atuar no meio social e 

transformá-lo em função de necessidades econômicas, sociais e 

políticas da coletividade (LIBÂNEO, 2006, p. 15) 

 

Portanto, a atividade teve como objetivo primordial apresentar e abordar propostas 

alternativas para o desenvolvimento e trabalho com o conteúdo geográfico de forma mais 

prática, contribuindo assim, com novos conhecimentos para os alunos da graduação, 

sobretudo da licenciatura, além de promover a integração e fortalecimento de redes de 

trabalho entre a universidade e as organizações sociais existentes em Natal (RN).   

 

Metodologia 

 

A metodologia da atividade foi dividida em dois momentos: o primeiro dia, 29 de 

setembro de 2018, em que o contato inicial com os participantes se deu em sala de aula, 

com auxílio de material multimídia, onde foram expostas as propostas da atividade, 

aliando a isso uma discussão sobre a experiência dos participantes com a sua formação 

básica e sobre a conjuntura atual da educação brasileira. Por fim, houve uma explicação 

sobre o Instituto Navegar - IN, que foi colaborador nessa atividade, e sobre as ações 

aplicadas por este; no segundo dia, 30 de setembro de 2018, tivemos uma atividade de 

campo no Iate Clube de Natal/RN, que fica próximo ao estuário do Rio Potengi. Nesse 

dia prezamos o contato com o meio natural e a aplicação deste, por via da teoria aliada a 

prática. 

Nossa preocupação em ter um dia de campo nessa atividade não foi à toa, na 

verdade ela é um dos focos. Consideramos o campo uma ótima atividade no que se diz 
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respeito assimilar teoria à pratica, sobretudo no ensino da geografia, como aponta Tomita 

(1999): 

O trabalho de campo tem-se revelado um bom instrumento que, além de 

despertar a atenção dos alunos, pode alcançar um bom resultado. É uma 

atividade que contribui para estreitar a relação dos alunos entre si e com os 

professores, conduzindo-os a práticas de atitudes necessárias que, além de 

assimilar e compreender melhor os conteúdos específicos, pode influir na 

modificação de atitude e formação da personalidade que mais tarde poderá 

servir para a vida social e profissional (TOMITA, 1999, p.14). 

 

 

 Portanto, a realização de atividades de campo, são ao nosso ver sempre bem-

vindas, desde que se tenha condições para tal. Enfrentar as dificuldades da preparação de 

uma aula de campo e da estrutura da escola, que nem sempre é boa, é um desafio que 

pode fazer a atividade se tornar ainda mais valiosa para o educador, e por sua vez, para 

os educandos, quando estes forem capazes de entender isso. 

 

Resultados e Discussão 

 

Diante do exposto na metodologia, e a partir do uso do referencial teórico 

escolhido, com a realização da atividade em dois dias o PET Geografia quis mostrar o 

quanto é importante a junção de teoria e pratica no ensino, um primeiro momento com 

um viés teórico realizado em uma das salas do centro de educação, trabalhamos temáticas 

associadas ao ensino e suas diversas formas de abordagem, tentando dessa forma 

desarticular esse modelo atual engessado, objetivando, fortalecer as alternativas para 

trabalhar conteúdos de ensino, além de gerar um aluno mais autônomo e com um 

pensamento mais crítico, despertando-o para possíveis leituras do mundo a sua volta, 

compreendendo cada elemento, assim como as interações e relações existentes entre eles, 

acarretando a “libertação” de pensamentos, libertação essa embasada na pedagogia do 

oprimido escrita por Paulo Freire, onde o professor não pode ser apenas um transmissor, 

mas sim, um norteador para um pensamento crítico, onde segundo Freire (1987, p.39) 

“ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo.”  

Nesse viés, os representantes do Instituto Navegar puderam falar um pouco sobre 

o grupo e seus projetos, evidenciando a inter-relação de conhecimento teórico da 

geografia como localização, orientação, coordenadas geográficas, conscientização e 

educação ambiental, e posteriormente levando o alunado a praticar fora da sala de aula, 

com a sua realidade e mundo vivido; despertando assim o interesse do educando aos mais 

diversos conteúdos da ciência geográfica. Tudo isso atrelado a uma demonstração mais 

palpável e que facilite o entendimento e consequentemente a aprendizagem, evidenciado 

no primeiro momento da atividade, uma discussão e construção de conhecimento. 

Na Figura 01 é possível visualizar esse primeiro encontro, com conversas e 

integração acerca da temática da atividade, ressaltando o quanto a educação pode ser 
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inovadora e instrumento de mudança, fazendo uso da aplicabilidade e praticidade de cada 

área do conhecimento, no nosso caso, os conhecimentos geográficos. 

 
Figura 01: Primeiro dia da atividade, realizada no Laboratório de Ciências Humanas no 

Centro de Educação da UFRN, apresentação da temática e a participação de 

representações do IN. 

 

 

Fonte: Acervo do PET Geografia UFRN (2018) 

 

Já no segundo dia, o momento mais prático, realizamos uma aula de campo com 

a ida ao Iate Clube do Natal, para assim conhecer as metodologias de trabalho usada pelo 

Instituto Navegar no que diz respeito ao ensino de forma diferenciada. Abordando 

temáticas geográficas, à beira do rio Potengi, fazendo da areia as certeiras para os alunos 

sentarem e do rio, céu, ventos e vegetação sua sala de aula, ou seja, tornando a natureza 

instrumento pedagógico e metodológico, ademais, fazendo uso de esportes, como a Vela; 

além de abordar ainda o tocante a educação ambiental - preservação e conservação da 

natureza. 

 
Para viver em harmonia com a natureza, um desafio e tanto, é preciso construir 

uma concepção de mundo, que para toda ação há uma reação, e a natureza 

responde muitas vezes, de forma não harmoniosa (BRANCALIONE, 2016, p. 

6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Visita ao Iate Clube de Natal, com atividades de orientação e 

localização, assim como de Educação Ambiental. 
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Fonte: Acervo do PET Geografia UFRN (2018) 

 

Ademais, fazendo ainda ponte com os objetivos do PET (portaria nº976) como: 

desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a 

elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; nesse aspecto a 

atividade proveu sobretudo no que diz respeito a modalidade licenciatura, o que nos fez 

aprender novas formas de ver a educação e o ensino da Geografia, buscando melhorias  

nas nossas percepções como graduandos, levando ao aprimoramento para o que vemos 

nas disciplinas de educação, gerando um maior aprimoramento dos futuros docentes, algo 

que possui reflexos presentes e futuros na graduação e fora dela. Podemos mencionar 

ainda objetivos do PET alcançados como, formular novas estratégias de desenvolvimento 

e modernização do ensino superior no país; estimular o espírito crítico, bem como a 

atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior; e 

por fim, introduzir novas práticas pedagógicas na graduação. 
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Dessa forma, por meio da atividade realizada, pudemos compreender que a ciência 

geográfica é prática e pode ser transmitida para os educandos de uma forma que possa 

despertar ainda mais interesse nos mesmos, pois o nosso objeto de estudo é o espaço 

geográfico, sendo assim é um estudo abrangente e de fundamental importância.  

  

Conclusões 

 

Ao fim da referida atividade aqui relatada, considerarmos os objetivos cumpridos, 

no sentido de que os participantes desta conseguiram ter o contato esperado com a 

metodologia proposta. Seja no primeiro dia, mais teórico, onde os participantes relataram 

suas experiências de formação básica, atuações enquanto estagiários à docência, além do 

debate sobre o atual sistema educativo, de modo geral, na atual conjuntura; assim como 

metodologias que podem ser abordadas no ensino de geografia para aprimorar o processo 

de ensino e aprendizagem, até o segundo dia quando o contato com o meio se mostrou 

estimulante na forma de um ensino que proporciona mais contato com a materialidade e 

complexidade do real, sobretudo quando se lida com crianças em sua formação básica, 

evidenciando o quanto a práxis é de fundamental importância. 

Portanto, o PET Geografia da UFRN se sente extremamente satisfeito e com a 

sensação de dever cumprido no que diz respeito a avaliação interna dessa atividade. Nos 

sentimos felizes enquanto petianos ao proporcionar tal ação de extensão e ensino aos 

participantes, em conjunto com o Instituto Navegar, que efetua um trabalho belíssimo e 

transformador na vida das crianças que por esse projeto passam. Além da avaliação 

interna, o feedback dos participantes também foi satisfatório, o que nos deixou ainda mais 

gratos. 
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14 PETiana discente (não-bolsista) do grupo PET Comunicação Social e discente do curso Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
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Relações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
18 PETiana discente (não-bolsista) do grupo PET Comunicação Social e discente do curso Comunicação Social - 
Jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
19 PETiana discente (não-bolsista) do grupo PET Comunicação Social e discente do curso Comunicação Social - 
Jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
20 PETiana discente (não-bolsista) do grupo PET Comunicação Social e discente do curso Comunicação Social - 
Relações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
21 Tutora do grupo PET Comunicação Social e docente do Departamento de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
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EIXO TEMÁTICO:  
 
 

Resumo 
Com o objetivo de contribuir para a formação dos futuros comunicólogos, profissionais            

formados, comunidade interna e externa da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e             
tendo em vista a responsabilidade das Instituições de Ensino Superior na formação cidadã e o               
papel dos grupos PETs no fomento desta, o PET Comunicação Social (PETCom) propõe             
atividades de ensino semanais, tais como debates, rodas de conversa, palestras, oficinas e afins,              
que auxiliam na formação e capacitação de profissionais no que tange a Cidadania. As              
atividades abordam temáticas atuais e são ministradas por profissionais ou estudiosos da área,             
que tenham domínio sobre o assunto e disponibilidade para participar de forma gratuita ou até               
mesmo petianos que queiram compartilhar seus conhecimentos no assunto. Muitas vezes, o            
conteúdo é complementado por meio da exibição de vídeos, documentários/reportagens,          
dinâmicas, oficinas, etc, selecionadas pelos petianos e petianas em conjunto com os            
palestrantes. Os encontros são avaliados semanalmente pelo grupo e também pelos           
participantes, que têm a oportunidade de fornecer feedbacks online, via formulário, ao fim de              
cada atividade.  

 
Palavras – chave  
PET; Ensino; Cidadania; Debates; Transformação Social.  
 
Introdução 

A Educação Superior no país é uma das mais respeitadas instituições sociais no que              
concerne à formação dos cidadãos (BASTOS, 2008). Para Ribeiro e Magalhães (2014), as             
universidades, sejam públicas ou privadas, têm o dever de “desenvolver mentes humanas            
proativas para o pleno exercício da cidadania, através de ações criativas capazes de construir              
sociedades socialmente responsáveis e economicamente sustentáveis” (p. 135). Sendo assim, a           
responsabilidade social universitária vai além da transmissão de conhecimentos para formação           
acadêmica e profissional, devendo incluir atividades que promovam valores cidadãos para           
assim, colaborar com o crescimento pessoal e dessa forma, estes modificarem o meio onde              
estão inseridos ( o social). 

Alia-se a esta responsabilidade social das universidades alguns dos objetivos do           
Programa de Educação Tutorial (PET) que, segundo Tosta et al (2006): 
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(...) fornece condições para a realização de atividades extracurriculares, procurando          
ampliar e aprofundar os objetivos da graduação através de compromissos          
epistemológicos, pedagógicos, éticos e sociais. As atividades dão a oportunidade de           
vivenciar experiências não presentes em estruturas curriculares convencionais,        
visando uma formação acadêmica global e colaborando para uma integração no           
mercado profissional e uma melhor qualificação como indivíduo e membro da           
sociedade. (TOSTA et al, 2006).  

 
Pelo exposto, principalmente os grupos PETs devem estar engajados em assuntos           

relacionados à sociedade, levando em consideração as características e compromissos          
esperados aos grupos no que tange o aspecto de transformação social. Além disso, o cenário               
social e político das universidades impossibilita certos debates que exponham temas sobre            
cidadania e estigmas sociais, que podem ser abordados pelos grupos PET. 

Por isso, anualmente, o planejamento de atividades do PET Com interessa-se pelas            
pautas das minorias. Nos propomos semanalmente a realizar atividades de ensino que abordem             
tais pautas, pois acreditamos que seja papel dos docentes, discentes e líderes de projetos no               
âmbito da universidade propor discussões que visem a transformação social, pois as atividades             
contribuem para formação petiana e acadêmica. 

O objetivo das atividades de ensino é proporcionar espaços de conhecimento sobre            
assuntos que não são tratados em sala de aula, mas que merecem atenção para a formação                
cidadã e a transformação da sociedade. Assim, busca-se oferecer atividades que possibilitem            
experiências que não são oferecidas nas estruturas curriculares e que colaborem para a             
qualificação dos membros da sociedade. Dessa forma, o PET Com possibilita a oportunidade             
para que todos e todas possam participar de espaços de diálogo, aprendizado e (des)construção              
de ideias, cumprindo, assim, os seus objetivos de impactar, solidarizar e capacitar a             
comunidade acadêmica, em especial, os futuros comunicadores. 
 
Metodologia 

Para realizar nossas atividades, convidamos profissionais da área a ser tratada que            
possuam credibilidade no assunto para que, junto ao grupo composto pelos petianos e pelas              
petianas e demais discentes presentes, façam um panorama de tópicos relacionados           
fomentando um debate mais instruído. Como forma de apoio e fortalecimento dos conteúdos,             
buscamos trazer documentários, vídeos, fotos, notícias e afins que serão discutidas no formato             
de rodas de conversas. Tais atividades ocorrem todas as terças-feiras, na sala 3128 prédio 74B               
do Centro de Ciências Sociais e Humanas, e tem duração de 1h30min - durante horário               
estabelecido com o Departamento de Comunicação Social para a sua realização, em que não há               
aulas ou outras atividades acadêmicas para os discentes. 

A divulgação dos encontros ocorre por meio da divulgação por whatsapp, posts na             
página e criação de um evento no Facebook, avisos durante as aulas das turmas de               
Comunicação (público de interesse), juntamente com a entrega de um calendário impresso e             
anúncios no totem do PET Com que está disposto no térreo do prédio aonde acontecem as                
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atividades. Devemos ressaltar também que os encontros são abertos a discentes de qualquer             
curso de graduação ou pós-graduação, ou docentes que possam interessar-se pela temática            
abordada, entretanto, o foco das divulgações são os estudantes dos quatro cursos do             
Departamento de Comunicação (Jornalismo, Produção Editorial, Publicidade & Propaganda e          
Relações Públicas). A atividades programadas para 2019 já ocorreram, temos: “Comunicando           
Música” que buscou fazer apresentar a relação da comunicação e da música , esta atividade foi                
ministrada por petianos do PET Com, “Alimentação Saudável na Universidade”, “Educação           
Financeira”, “Comunicação e ISTs”, “Economia Solidária e o Protagonismo Feminino”,          
“Grupos de Pesquisa - Valorização da Pesquisa em Comunicação” onde convidamos todos os             
grupos de pesquisa da área da comunicação para falar brevemente sobre seu funcionamento,             
linha de pesquisa e sobre a seleção.  

Além disso, intercalado às atividades que pautam as mazelas de grupos sociais            
minoritários, são promovidos espaços de capacitação do comunicador, para suprir a carência            
do tema na grade curricular dos cursos de Comunicação da UFSM. 

Essas e outras atividades são organizadas pelos próprios petianos, divididos em grupos            
de duas a quatro pessoas que fazem o contato com os profissionais, e auxiliam na compilação                
dos conteúdos e organização logística da atividade. 

 
Figura 01: Arte produzida para a atividade Educação Financeira, que ocorreu dia 2 de abril de 2019. 
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Figura 02: Atividade de ensino Grupos de Pesquisa - Valorização da pesquisa em Comunicação,foto tirar pós a 

atividade com todos os participantes, ministrada dia 23 de abril de 2019. 
 
 
Resultados e Discussão 
 

O desempenho e resultados das atividades são avaliados de duas formas: por meio de              
formulário online enviado aos participantes após cada atividade; e por debates dos petianos e              
petianas durante a Reunião Administrativa (RA) semanal. Nesses momentos, são discutidos o            
desempenho, metodologia, participação do público e conteúdo apresentado, isso fica registrado           
em ata, para que posteriormente, sejam feitas melhorias no desenvolvimento das atividades. A             
partir dos feedbacks de participantes, podemos observar um grande interesse dos e das             
estudantes, principalmente dos semestres iniciais, nos temas propostos para os encontros e nos             
materiais disponibilizados pelas e pelos ministrantes. 

Outra forma de mensuração dos resultados é a adesão do público aos encontros e              
engajamento em redes sociais, que vem ao longo dos anos aumentando, a partir dessa análise,               
constatamos que o público de interesse das atividades demonstra um maior engajamento e             
participação em relação a alguns eixos de debates, como exemplo, violência contra as             
minorias, a saúde do corpo, da mente e vivência acadêmica. A participação foi constatada              
durante o segundo semestre de 2018 e as primeiras atividades de 2019, a partir das atividades                
que resultaram em maior número de participantes. 

Diante do engajamento dos públicos, e tendo em vista as pautas debatidas pelo             
Programa de Educação Tutorial em sua história, é possível inferir que a metodologia adotada              
para as atividades de ensino é satisfatoriamente adequada aos objetivos do programa e do              
projeto em questão. Nesse sentido, devemos ressaltar a importância de utilizar uma            
metodologia que valorize o conhecimento e o trabalho dos e das ministrantes, bem como              
adequando sua participação à temática escolhida e respeitando os locais de fala de cada              
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minoria. Dessa forma, é possível proporcionar uma experiência de aprendizagem e           
participação mais completa ao público, suprindo suas necessidades educacionais e cidadãs. 

Com as atividades semanais, o PET Com auxilia no desenvolvimento da transmissão de             
ideias, o que possibilita, como disse Bastos (2008), que as instituições de educação formais: 
 

(...) além de serem um lugar de transmissão de um saber sistematizado e socialmente              
legitimado, são também um local de internalização de idéias, valores e atitudes que             
podem contribuir para a manutenção ou transformação do status quo vigente.           
(BASTOS, 2008) 

 
Pelo exposto, percebemos que as atividades de ensino podem contribuir para a            

transformação da sociedade, construindo novas percepções e quebrando estigmas sociais, que           
impedem a participação cidadã efetiva dos indivíduos. Entretanto, além do papel educativo das             
universidades, há também que se ressaltar que as atividades de ensino colaboram ao que tange               
a filosofia do PET, como expôs Tosta (2006): 
 

Considerando o panorama traçado a respeito das mudanças propostas para o Ensino            
Superior no Brasil, o Programa de Educação Tutorial se apresenta como uma            
alternativa possível para concretização de ideais ligados às Universidades. 
Buscamos uma instituição onde a produção científica e cultural contribua para o            
desenvolvimento da tecnologia, visando à diminuição das desigualdades e problemas          
sociais. Queremos um ensino diversificado, associado à pesquisa, de alta qualidade,           
adequado às necessidades econômicas e sociais do país, que contribua para a            
formação da pessoa e do cidadão e que seja acessível a todas as classes sociais.               
(TOSTA et al, 2006). 

 
Nesse sentido, entendemos que as atividades de ensino realizadas pelo PET Com            

contribuem para a formação do corpo discente da UFSM para além dos aspectos profissionais e               
acadêmicos, proporcionando o desenvolvimento da cidadania. Com isso, acreditamos que          
atividades semelhantes às nossas podem - e devem - ser implementadas em outros grupos              
PETs, devido às características do Programa e às necessidades que não são supridas pela grade               
curricular convencional dos cursos de graduação das Universidades.  
 
Conclusões: 

Mesmo que não seja possível quantificar o impacto das atividades de ensino na             
transformação social, sabemos que, ao menos, cerca de quarenta pessoas são impactadas de             
alguma forma semanalmente. As atividades estão cumprindo seus objetivos, que visam           
proporcionar experiências e espaços diferenciados, que promovam reflexão, transformação e          
cidadania. Percebemos que o PET Com busca proporcionar cidadania em atividades de ensino,             
promovendo a troca de experiências em um processo crítico e de mútua aprendizagem. 

Precisamos fortalecer ações como esta dentro dos grupos PETs, pensar no coletivo, e de              
alguma forma devolver à comunidade conhecimento cidadão, não somente acadêmico e           
profissional, buscando a modificação social. Acreditamos que conscientizar futuros         
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comunicadores é um início para que as minorias não sejam esquecidas dentro de espaços              
públicos e privados, pois são os profissionais de Comunicação que formam opinião,            
selecionam o que as pessoas irão ouvir e ver nas redes, rádios e televisões. Entretanto, todas as                 
outras áreas de conhecimento podem e devem ser impactadas por debates e (des)construção de              
ideias, o que pode ser proporcionado e incentivado pelos grupos PET.  
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

A troca de experiências entre egressos e acadêmicos é de fundamental importância, além de 

ser possível obter respostas significativas em relação ao curso, visando aprimorar o mesmo. 

Objetivou-se aumentar a interação entre discentes, docentes e egressos do Curso de 

Zootecnia, com vistas a contribuir para adequação curricular do Curso de Zootecnia e facilitar 

a ocupação profissional do Zootecnista da UDESC. Para tanto, o grupo PET Zootecnia 

conduz pesquisa desde 2014 por meio de formulário online que foi enviado a 365 egressos. A 

pesquisa contou até o momento com dois modelos de formulários, tendo sido totalmente 

reformulada em 2018. O levantamento tem identificado diferentes informações, como origem 

(rural ou urbana), envolvimento em projetos durante a graduação, recebimento de bolsas, 

região e área de atuação atuais habilidades necessárias e dificuldades na atuação, etc.. Os 

resultados desta pesquisa foram apresentados no I e II Fórum de egressos, realizados nos anos 

de 2017 e 2018 e, neste último foi realizado em mesmo ocasião com a homenagem dos 10 

anos de formação das primeiras turmas, cerimônia criada pelo Grupo PET e que deverá se 

tornar tradicional no Curso de Zootecnia. O II Fórum teve a presença de 126 pessoas, entre 

egressos, discentes, docentes e servidores técnicos da instituição. A partir dos dados da 

pesquisa apresentados nos fóruns de egressos foi possível provocar discussões importantes 

sobre as fragilidades e potencialidades do Curso de Zootecnia da UDESC.  

 

Palavras – chave: Aprimoramento; Experiência; Inserção; Trabalho; 

 

 

 

                                                
1PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Zootecnia e discente do curso de Zootecnia da Universidade do 

Estado de Santa Catarina.  
2PETiano/a tutor/a do grupo PET Zootecnia e docente do curso de Zootecnia da Universidade do Estado de Santa 

Catarina. 
3PETiano/a cotutor/a do grupo PET Zootecnia e docente do Departamento de Zootecnia da Universidade do 

Estado de Santa Catarina. 
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Introdução 

Devido à globalização e aos avanços tecnológicos, o mercado de trabalho vem sofrendo 

modificações que o tornam mais exigente, obrigando os jovens a estarem mais capacitados 

para se inserirem no mercado (DALBERTO et al. 2017). As universidades têm enfrentado 

dificuldades para se adequarem no sentido da formação de profissionais que atendam às 

necessidades do mercado de trabalho. Neste sentido, a participação dos egressos possibilita 

verificar as dificuldades do mercado de trabalho em uma área específica. O diagnóstico das 

situações adversas a que o egresso enfrenta e a relação com as experiências adquiridas na 

graduação permitem avaliar como a estrutura de ensino do curso se encontra atualmente 

(COLENCI e BERTI, 2011). 

Atendendo à necessidade de maior integração entre egressos, discentes e docentes do curso de 

Zootecnia, o Grupo PET Zootecnia da UDESC iniciou uma série de ações direcionadas a 

discutir as fragilidades e potencialidades do Curso de Zootecnia da UDESC, visando 

melhorias no curso e na formação de acadêmicos mais capacitados para atuar no mercado de 

trabalho. Objetivou-se com este trabalho, aumentar a interação entre discentes, docentes e 

egressos do Curso de Zootecnia, com vistas a contribuir para adequação curricular do Curso 

de Zootecnia e facilitar a ocupação profissional do Zootecnista da UDESC. 

 

Metodologia 

Ação 1: Pesquisa de percepção dos egressos sobre a formação universitária e o mercado de 

trabalho. A pesquisa já é realizada pelo Grupo PET Zootecnia desde 2014, tendo sido 

totalmente reformulada no ano de 2018. O levantamento identificou os seguintes dados: Ano 

de graduação, origem (rural ou urbana), envolvimento em projetos e grupos durante a 

graduação, recebimento de bolsas, região de atuação atual, área de atuação atual, tipo de cargo 

atual, grau de conhecimento do profissional zootecnista na região de atuação, habilidades 

necessárias para atuação profissional, dificuldades de atuação e lacunas de conhecimentos 

necessários durante o curso de graduação. A pesquisa é realizada por meio do envio de 

formulário online aos egressos, utilizando-se da plataforma office da UDESC e projeta-se 

continuar com esta metodologia de aplicação.  

Ação 2: Organização do Fórum de egressos da Zootecnia UDESC. A organização do Fórum 

dos egressos da Zootecnia UDESC possui periodicidade anual, a exemplo dos eventos 

organizados em 2017 e 2018. Toda organização tem sido realizada pelo Grupo PET, incluídos 

como apoiadores outros grupos acadêmicos. 

Após a realização dos eventos são enviados formulários de avaliação aos participantes, com 

espaço para sugestões à comissão organizadora. A partir disso, reuniões de avaliação interna 

permitem adequações e reformulações dos próximos eventos.  

 

Resultados e Discussão 

Foram enviados formulários para 365 egressos, dentre os quais 45,48% responderam. Dos 

zootecnistas respondentes, 88% declararam que atuam na sua área de formação universitária.  

337



 
 

 

 

 

 

Um resultado interessante da pesquisa, com grande importância social, foi o enfoque à 

questão da atuação profissional nas propriedades rurais da família dos formados, quando o 

caso de egressos de origem rural. Dos egressos respondentes, 84 deles (50%), são de origem 

rural e 30,9% deles mantêm algum vínculo profissional com a propriedade da família. 

Segundo Batista et al (2015), as empresas familiares que estão presentes em inúmeros setores 

da economia do Brasil, sejam elas de qualquer ramo ou porte, são indispensáveis na 

participação do crescimento da economia do país. Na agricultura familiar, Gasson e Errington 

(1993) comentam que a atuação profissional do jovem neste meio abrange, além do 

aprendizado pleno da profissão, o formato de gerir o patrimônio. Por isso, a formação dos 

jovens agricultores envolve alguns processos, dentre eles, o preparo para ser um sucessor da 

propriedade da família. Neste contexto, a pesquisa dos egressos do Curso de Zootecnia da 

UDESC mostrou que 14,45% dos respondentes disseram ser importante a inclusão de 

disciplinas na grade curricular cujo o foco seja voltado para gestão de pessoas e de empresas, 

de forma a melhorar a preparação dos acadêmicos para  gerenciar de forma mais eficiente a 

propriedade e seus índices produtivos, bem como obter melhor relação interpessoal com os 

componentes humanos do meio.  

Uma das questões apresentadas na pesquisa era em relação aos estágios extracurriculares 

realizados durante o curso e o quanto estas experiências contribuíram para a valorização do 

profissional e a capacitação para o mercado de trabalho. A ampla maioria dos que 

responderam ao questionário fizeram estágios extracurriculares, totalizando 84% e 98% destes 

declararam ser de grande importância estas experiências para uma carreira bem-sucedida. 

Estes resultados são semelhantes aos de Wittmann e Trevisan (2008), que avaliaram uma 

população de egressos formados entre 1994 e 1998 que realizaram estágios extracurriculares. 

Segundo estes autores, 95,24% dos egressos que realizaram estágios durante a graduação 

perceberam que esta experiência resultou em melhoria da capacidade de trabalhar com 

pessoas, além do desenvolvimento de capacidade crítica e, principalmente, 

amadurecimento.          

Outro dado importante abordado, foi sobre o recebimento de bolsas de auxílio 

estudantil nas áreas de pesquisa, ensino e extensão, e sua importância na formação acadêmica 

e pós-formação. Observamos que 71% recebiam algum tipo de bolsa, e afirmaram que a 

realização destas atividades auxilia o acadêmico no futuro, pois o mesmo terá obtido uma 

gama maior de conhecimentos extraclasse, o que deixa seu currículo mais abrangente.  

Até o momento, duas parciais desta pesquisa foram apresentadas, durante o I e II 

Fóruns de egressos do Curso de Zootecnia da UDESC, nos anos de 2017 e 2018. 

Especificamente no II Fórum, foi também realizada homenagem aos 10 anos de formação das 

primeiras turmas (2008/1 e 2008/2), cerimônia criada pelo Grupo PET e que deverá se tornar  

tradicional no Curso de Zootecnia. O II Fórum teve a presença de 126 pessoas, entre egressos, 

discentes, docentes e servidores técnicos da instituição. Os participantes responderam a um 

formulário de avaliação, que totalizou 46 respostas. Os seguintes resultados avaliativos 

médios foram obtidos (nota de 1 a 5): Desempenho dos palestrantes (4,56); Comissão 
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organizadora (4,64) e Tema das palestras (4,52). 98% dos respondentes afirmaram que 

participariam novamente do evento, e disseram que esta iniciativa é importante para que os 

acadêmicos conheçam as exigências do mercado, com impactos positivos na melhor inserção 

no mercado de trabalho. 

Segundo Silva et al. (2011), os egressos através de sua percepção de mercado 

conseguem avaliar o curso em que foram formados, trazendo assim sugestões para possíveis 

melhorias ao mesmo. Diante disso, esta pesquisa está recebendo muita atenção por parte do 

Colegiado do Curso de Zootecnia, em especial o Núcleo Docente Estruturante, que adquiriu a 

partir da pesquisa, subsídios para a reforma curricular em desenvolvimento. 

 

Conclusões: 

A partir dos dados gerados nesta pesquisa e das ações de extensão e ensino realizadas 

com os egressos e estudantes foi possível provocar discussões importantes sobre as 

fragilidades e potencialidades do Curso de Zootecnia da UDESC. Estas discussões já estão  

sendo utilizadas para promover melhorias na formação dos acadêmicos, buscando torná-los 

mais capacitados para atuarem no mercado de trabalho. 

 

Referências: 

 

BATISTA, J. D. et al. O processo de sucessão nas empresas familiares: um estudo feito em 

empresas familiares da Região do Sul de Santa Catarina. Revista de Empreendedorismo e 

Gestão de Pequenas Empresas, v.4, n.3, 2015. Disponível em: 

http://www.regepe.org.br/regepe/article/view/143/pdf 

 

COLENCI, Raquel., BERTI, Heloísa Wey. Formação profissional e inserção no mercado 

de trabalho: percepções de egressos de graduação em enfermagem. Revista da Escola de 

Enfermagem da USP, 2012; 46(1):158-66. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v46n1/v46n1a22.pdf.  acesso em: 20/04/2019 

 

DALBERTO et al. Perfil de egressos de enfermagem no mundo do trabalho: da formação 

à atuação profissional. XII Semana Acadêmica e III Mostra Científica de Enfermagem, 

2017. Disponível em: 

https://editora.unoesc.edu.br/index.php/anaissamcenf/article/view/12699. acesso em: 

20/04/2019 

 

GASSON, R.; ERRINGTON, A. The farm family business. Wallingford: Cab International, 

1993. Disponível em: http://www.iea.sp.gov.br/out/publicacoes/pdf/asp-1-03-2.pdf 

 

 

 

339



 
 

 

 

 

 

SILVA et al. O programa de acompanhamento dos egressos da universidade federal de 

Santa Catarina: a definição perfil dos estudantes no período 1970-2011. Florianópolis 

2011. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/25981/2.21.pdf. 

acesso em: 23/04/2019. 

 

WITTMANN, Milton Luiz.; TREVISAN, Marcelo. Estágios Extracurriculares: 

identificação dos resultados na formação de Administradores. Rio de Janeiro, 2008. 

Disponível em: http://www.angrad.org.br. acesso em: 23/04/2019.   

 

 

 

 

 

340



 

 
AUTOBIOGRAFIA COMO ETNOMETODOLOGIA 
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Recôncavo em Conexão 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 
Cruz das Almas, Cachoeira e Santo Amaro / BA 

 
EIXO TEMÁTICO: Incentivo à Cultura como meio de Transformação 

 
 RESUMO: 
Este texto, fruto do trabalho desenvolvido no Programa de Educação Tutorial (PET)             
Interdisciplinar: UFRB e Recôncavo em Conexão, da Universidade Federal do          
Recôncavo da Bahia consiste em uma análise interdisciplinar sobre as implicações da            
escrita autobiográfica como etnometodologia – vertente difundida pelo sociólogo Alain          
Coulon. Essa perspectiva considera que o estudo dos fundamentos psicolinguísticos e           
fenomenológicos e suas implicações na vida acadêmica e social dos estudantes           
universitários, afirmam, fortalecem e contribuem no processo de auto-formação do          
estudante. Tem-se como premissa que o estudante , antes de ser um acadêmico, é um              
cidadão com experiências e conhecimentos capazes de influenciar na formação          
acadêmica, tanto na esfera pessoal, quanto na profissional, o que evidencia seu papel             
sociocultural e político na sociedade. A partir das discussões geradas pelos textos            
autobiográficos, é possível entendermos a importância desse processo na formação do           
estudante. Para tanto, fica claro que a Universidade, cada vez mais, se situe como um               
ambiente acolhedor, onde todo conhecimento seja validado e respeitado, gerando assim           

1 Discente do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e integrante do grupo PET UFRB e Recôncavo em Conexão. 
E-mail: mirellamfm@gmail.com 
2 Discente do curso de Museologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e integrante do grupo 
PET UFRB e Recôncavo em Conexão.  
3 Discente do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e integrante do grupo PET UFRB e Recôncavo em Conexão.  
4 Discente do curso de Zootecnia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e integrante do grupo 
PET UFRB e Recôncavo em Conexão.  
5 Discente do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e 
integrante do grupo PET UFRB e Recôncavo em Conexão.  
6 Discente do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Artes da Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia e integrante do grupo PET UFRB e Recôncavo em Conexão.  
7 Discente do curso de Licenciatura em Biologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e 
integrante do grupo PET UFRB e Recôncavo em Conexão. 
8 Discente do curso de Licenciatura em Biologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e 
integrante do grupo PET UFRB e Recôncavo em Conexão.  
9 Discente do curso de Licenciatura em Biologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e 
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10 Doutora em Educação, docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e atual tutora do grupo 
PET UFRB e Recôncavo em Conexão. 
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cadeias de conhecimentos diversas e transdisciplinares. 
 
 PALAVRAS – CHAVE : 
 Etnometodologia; Formação; PET; Autobiografia; Universidade. 
  
 INTRODUÇÃO: 

O Programa de Educação Tutorial (PET) Interdisciplinar: UFRB e Recôncavo em            
Conexão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia é constituído por estudantes            
de graduação oriundos de comunidades populares e, portanto, atende a critérios           
vinculados à renda familiar. Este grupo iniciou suas atividades em 2010, quando o tutor              
em atividade propôs aos estudantes a etnometodologia como método de trabalho através            
da construção de textos autobiográficos como instrumento de (trans)formação, ao          
considerar o caráter muitas vezes etnocêntrico da formação universitária. 
Para Coulon (1995, p. 30) etnometodologia “é o estudo das atividades cotidianas, quer              
sejam triviais ou eruditas, considerando que a própria sociologia deve ser considerada            
como atividade prática”. A construção de textos autobiográficos é um etnométodo pois            
é um processo que provoca debates sobre questões vinculadas a aprendizagens,           
valoração existencial e social, numa perspectiva capaz de desenvolver processos de           
etnoaprendizagem, compreendidos como “experiências de aprendizagem diferenciadas       
entre as diversas culturas nas suas sociedades e assumem, assim, características           
dinâmicas e ao mesmo tempo singulares” (MACEDO DE SÁ, 2013, p. 03). 
Com a utilização do método de construção e compartilhamento das autobiografias como             
ato de pesquisa (auto) formativo e, baseando-se nas experiências pessoais centradas nos            
etnométodos dos sujeitos, muitos questionamentos foram gerados. Dentre eles,         
destaca-se, por exemplo, como se davam os diálogos entre as diferenças representadas            
nas histórias de vida dos estudantes que compõem o grupo, assumindo um            
posicionamento de alteridade nas elaborações sobre pertencimentos. Neste contexto,         
(trans/auto) formações aconteciam ao longo do período dos encontros e das revisões            
textuais, no sentido de construir conhecimento através da autoformação e          
concomitantemente transformar realidades a partir da alteridade.  
O trabalho orientado para a (auto)formação pôde permitir ao grupo PET em questão              
compreender a maneira com que experiências diversas pessoais e profissional têm           
grande senão, total influência na maneira com que pessoas se relacionam e posicionam             
no âmbito acadêmico. Para tanto, é relevante o reconhecimento e a apropriação de sua              
história, a partir de relatos autobiográficos. Este exercício proporciona que estudante se            
reconheça como atuante e protagonista na construção de seu itinerário tanto acadêmico            
quanto social. 

 
 METODOLOGIA: 
A abordagem metodológica consistiu numa perspectiva etnográfica crítica em que se            
descrevia, pormenorizadamente, um sistema de significados culturais de um grupo          
visando dar conta de um complexo sistema social, neste contexto, as histórias de vida.              
As atividades desenvolvidas eram intercaladas entre reflexões sobre as histórias de vida            
das pessoas que compõem o grupo durante encontros semanais para este fim. A coleta              
de dados se deu a partir da escrita do texto autobiográfico por cada petiano do grupo,                
depois, na escrita reflexiva sobre a importância desses textos e das histórias de vida.              
Em seguida, o texto autobiográfico era reescrito tendo em vista marcadores, como            
infância, adolescência, religião, identidade, formação escolar e familiar, academia e          
reflexões. A metodologia utilizada nesse processo se deu através da escrita e leitura de              
textos autobiográficos visando a reflexão, empoderamento e a construção coletiva. Ao           
ler o texto biográfico do outro, podemos ampliar nossa visão de mundo e aprender com               
as experiências do outro. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
No contexto em tela, trabalhar com etnométodos é ainda mais relevante quando se trata               
de minorias, pois revelou uma experiência capaz de empoderar através das vivências e             
impulsionar para percepção de luta por espaços mais democráticos. Colaborando na           
formulação de políticas, programas e ações de permanência/pós-permanência de         
discentes no ensino superior, em especial, os oriundos de comunidades populares.  
Como autores/protagonistas dos textos autobiográficos, constrói-se um percurso         

formativo ampliando a consciência de sujeitos culturais e também como estudantes de            
uma universidade pública federal. É exatamente aí que os etnométodos se fazem            
importantes pois traz à reflexão sobre meios para que a universidade se torne um              
ambiente onde as vivências pessoais sejam bem-vindas, reconhecidas e valorizadas,          
tornando-a um ambiente democrático. 
Durante a utilização do método de construção e compartilhamento das autobiografias            
como ato de pesquisa (auto)formativo e, baseando-se nas experiências pessoais          
centradas nos etnométodos dos sujeitos, emergiram muitos questionamentos gerados no          
diálogo entre as diferenças representadas nas histórias de vida dos petianos. Gerando            
empoderado através da alteridade, assim (trans/auto)formações aconteciam ao longo do          
período dos encontros e das revisões textuais.  
No processo foi relevante a apropriação das histórias de vida através dos relatos              
decorrentes da memória, formando protagonistas na construção do caminho acadêmico          
e social. A compreensão sobre a maneira com que experiências diversas de formação             
pessoal e profissional têm grande e, às vezes, total influência na maneira com que              
pessoas se relacionam com o âmbito acadêmico, veio inerente ao processo. 
É preciso que a formação acadêmica se transforme no espaço da solidariedade             
epistêmica diante da diversidade das experiências individuais, que requerem a          
superação da fragmentação e a presença do diálogo fecundo entre elas. A atenção à              
diversidade é um processo de inclusão e de transformação da realidade. Não é apenas              
um processo meramente de caráter ético-pedagógico, mas algo de natureza complexa           
em seu potencial de transformação e libertação. 

  
 
 CONSIDERAÇÕES: 

A valorização da diversidade e da alteridade gera uma epistemologia pluralista e            
multirreferencial, que, através dos etnométodos, impulsiona a abertura de gaiolas          
epistemológicas. Nesse sentido, pensamentos e emoções subjacentes fluem fazendo com          
que não haja aprisionamentos, nem certezas e verdades individualistas, tanto na esfera            
pessoal como na profissional. Deste modo, ao adotar a produção de autobiografia como             
etnometodologia, adota-se conscientemente uma postura que reconhece a realidade         
social multifacetada em que as pessoas estão em constante processo de           
autoconhecimento e transformação. 
Disto também resulta o caráter multirreferencial da nossa formação, o que impulsiona             
para a luta pela afirmação das diferenças e o reconhecimento da alteridade como             
característica importante da contemporaneidade. Revelando assim que saberes não são          
apenas nutridos ou constituídos por conteúdos disciplinares, mas também por relações           
que transcendem as diversas disciplinas, por relações sociais, afetivas e emocionais que            
refletem condições sócio históricas e culturais importantes, vividas pelos sujeitos          
aprendentes.  
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação  

 

Resumo 

De acordo com o tema escolhido e a adequação dentro do eixo temático, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão nas atividades desempenhadas pelo PET Farmácia da Universidade Federal de 

Ouro Preto, Minas Gerais, no ano de 2018. A fim de estabelecer a relação da tríade com 

o desenvolvimento das atividades anuais do PET, consultou-se os arquivos referentes ao 

planejamento e ao relatório final do ano de 2018 verificou-se e a associação de cada 

atividade com os três pilares mencionados. Conclui-se que tais atividades contribuíram 

para o desenvolvimento de inovação e práticas educativas no âmbito da formação ampla 

em nível de graduação. 

  

Palavras – chave  

Atividades. Ensino. Pesquisa. Extensão. Formação. 

 

Introdução 

O presente trabalho visou avaliar as atividades desenvolvidas pelo PET Farmácia da 

Universidade Federal de Ouro Preto no decorrer do ano de 2018 e verificar em qual dos 

eixos cada uma delas se destacam, a saber, ensino, pesquisa e extensão. Com a Portaria 

MEC nº 976, de 27 de julho de 2010 (item III - participação dos estudantes do grupo em 

atividades, projetos e programas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do PET) há o 

reforço da indissociabilidade dessa tríade universitária e, portanto, discutiu-se a 

importância de tais atividades para a formação ampla e generalizada dos petianos, bem 

como a sua contribuição para a comunidade acadêmica e ouro-pretana.  
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Considerando que cada atividade nem sempre é identificada em apenas um eixo, fez-se 

um balanço de todas as atividades para verificar se o princípio da indissociabilidade da 

tríade está sendo seguido pelo grupo. Em seguida, cada atividade listada foi classificada 

conforme o eixo de maior envolvimento da tríade. A área majoritária consiste no eixo 

com o qual o objetivo da atividade mais se relaciona. Para alcançar esse objetivo da 

atividade, em geral, se explora um segundo eixo, denominado aqui como área 

secundária.   

 

Metodologia 

Para embasamento dos dados, utilizou-se o planejamento e relatório final do ano de 

2018 como material de consulta.  Primeiramente, o planejamento foi utilizado para 

elencar as atividades previstas para o referido ano. Em seguida, utilizou-se o relatório 

final como checklist das atividades que realmente foram desenvolvidas, considerando 

também as que foram acrescentadas ao longo do ano. De acordo com o planejamento, 

10 (dez) atividades seriam realizadas, entretanto, segundo o relatório final, 14 (quatorze) 

atividades foram de fato desenvolvidas e descritas na tabela abaixo. Dentre estas, duas 

foram consideradas como atividades administrativas internas do PET Farmácia e, 

portanto, não foram avaliadas. Cada atividade foi classificada conforme a área 

majoritária (como se estabelece o objetivo) e área secundária (como se alcança o 

objetivo).  

 

           Tabela 1: Atividades desenvolvidas pelo PET Farmácia da UFOP no ano de 2018 

 

Atividade realizadas em 2018 - Relatório final Área majoritária  
Área 

secundária  

MEIOS DE COMUNICAÇÃO / 

 DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PET FARMÁCIA DA 

UFOP  

ENSINO PESQUISA 

PLANEJAMENTO DO VI CONGRESSO DE CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS DE OURO PRETO 
ENSINO PESQUISA 

SELEÇÃO DE TUTOR PET FARMÁCIA 2018.1 

Atividade 

administrativa 

interna do PET 

Farmácia   

SEMINÁRIOS EDUCATIVOS ENSINO PESQUISA 
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ENCONTRO DE GRUPOS PET DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE OURO PRETO (INTERPET) 
EXTENSÃO ENSINO 

CURSO DE ELABORAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

PARA OS  

ESTUDANTES DO CICLO BÁSICO DO CURSO DE FARMÁCIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

ENSINO PESQUISA 

PALESTRA SOBRE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA  

ESPECIALIZADA EM INFECÇÕES SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS. 

ENSINO PESQUISA 

SELEÇÃO DE NOVOS PETIANOS 

Atividade 

administrativa 

interna do PET 

Farmácia   

ENCONTRO DOS GRUPOS PET DA REGIÃO SUDESTE 

(SUDESTE PET) 
ENSINO PESQUISA 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL 
ENSINO PESQUISA 

PARTICIPAÇÃO NO XXII ENCONTRO NACIONAL  

DOS GRUPOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

(ENAPET) 

ENSINO PESQUISA 

ORGANIZAÇÃO DA SALA INTERATIVA DO CURSO DE 

FARMÁCIA  

NA XI MOSTRA DE PROFISSÕES DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) 

EXTENSÃO ENSINO 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO ENCONTRO DOS 

SABERES EM 2018 NA UFOP 
ENSINO PESQUISA 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO CENTRO  

DE AÇÃO PSICOOSSOCIAL (CAPS) DE OURO PRETO, MG 
EXTENSÃO ENSINO 

 

Fonte: tabela originada no Excel com dados retirados do relatório 

final de 2018 do PET Farmácia da UFOP 

 

 

 

Resultados e Discussão 

Na classificação conforme áreas majoritárias, verificou-se que 75% das atividades 

enquadram-se na área de ensino e 25% em extensão. As seleções de novos petianos e de 

novo tutor (a) foram consideras atividades administrativas internas. Além disso, as 
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atividades também foram classificadas com relação à área secundária e observou-se que 

as descritas a seguir estão relacionadas com a pesquisa, embora tenham como objetivo o 

ensino e extensão, sendo elas: Meios de Comunicação /  Divulgação das Atividades do 

PET Farmácia da UFOP; Planejamento do VI Congresso de Ciências Farmacêuticas 

de Ouro Preto; Seminários Educativos; Curso de Elaboração de Produtos 

Farmacêuticos para os Estudantes do Ciclo Básico do Curso de Farmácia da 

Universidade Federal de Ouro Preto; Palestra sobre Serviços de Assistência  

Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis; Encontro dos Grupos PET da 

Região Sudeste (Sudeste Pet); Curso de Atualização em Residência Multiprofissional; 

Participação no XXIII Encontro Nacional  

dos Grupos do Programa de Educação Tutorial (ENAPET) e  Apresentação de 

Trabalho no Encontro de Saberes em 2018 na UFOP. Sendo assim, cita-se como 

exemplo o Curso De Elaboração de Produtos Farmacêuticos, que na sua realização foi 

necessário o preparo do material a ser utilizado durante o curso, além da necessidade de 

ter embasamento, conhecimento prévio e técnico das disciplinas Farmacotécnica I e II, 

bem como a prática das Boas Práticas em Laboratório, vidrarias e equipamentos 

operacionais, demonstrando  a importância da pesquisa no desenvolvimento não apenas 

para a atividade referida, mas em todas as demais. 

Quanto às atividades relacionadas a extensão, a XI Mostra de Profissões e o 

Desenvolvimento de atividades no Centro de Ação Psicossocial de Ouro Preto estão 

classificadas dentro da área secundária como ensino, embora tenha como objetivo 

principal a extensão, demonstrando a indissociabilidade destes eixos. 

 

Conclusões: 

Conclui-se que o princípio da tríade universitária tem sido amplamente desenvolvido 

em todas as atividades desenvolvidas pelo PET Farmácia da UFOP, contribuindo tanto 

para o crescimento pessoal e profissional dos petianos mediante o desenvolvimento de 

suas competências e habilidades, quanto para a formação e propagação do 

conhecimento aos alunos da graduação e à comunidade externa à Instituição de Ensino 

Superior.  

 

Referências: 

* BRASIL, Ministério da Educação. Programa de Educação Tutorial. Manual de 

orientações básicas. Brasília, 2006. Disponível em < https://goo.gl/xu1y8L > 

* BRASIL, Ministério da Educação. PORTARIA Nº 976, DE 27 DE JULHO DE 2010. 

Brasília, 2013. Disponível em < https://bit.ly/2D8Y9Uf > 

* Planejamento e Relatório Final de 2018. SIGPET. Disponível em: 

<www.sigpet.mec.gov.br>. Acesso em: 22 de abril de 2019. 
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ATENÇÃO PRIMÁRIA: EXPERIÊNCIA DA INTERVENÇÃO 

FARMACÊUTICA COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO DA SAÚDE 

COLETIVA 

 

Helaynne Gomes do Nascimento1; Brenda Letícia Martins Belém2; Danilo Maciel 

Araújo²; Gyselle de Souza Rebouças²; Isabelle de Fátima Vieira Camelo Maia²; José 

Walter Brilhante Júnior²; Joshua Levi Maia Magalhães²; Ketiley Felício da Costa²; 

Leones Fernandes Evangelista²; Lorena Karla Estevam da Silva²; Nicole Coelho Lopes²; 

Rauny da Silva Sousa²; Stephany Arruda Santos²; Thainá Alves Lira²; Weslley Alves 

Vasconcelos²; Nirla Rodrigues Romero3.  

contashg@hotmail.com 

PET – UFC Farmácia, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, Ceará. 

 

EIXO TEMÁTICO: SAÚDE COLETIVA COMO MEIO DE 

TRANSFORMAÇÃO 

 

 

Resumo 

O presente trabalho buscou realizar um levantamento de dados acerca do conhecimento 

de pacientes e usuários de uma Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS), 

localizada no município de Fortaleza-CE, sobre os Medicamentos Isentos de Prescrição 

(MIPs). Os dados foram obtidos através da aplicação de um questionário, previamente 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará (UFC), contendo 

perguntas sobre idade, sexo, grau de escolaridade e renda familiar e conhecimentos 

prévios acerca dos MIPs. O estudo foi realizado com indivíduos em atendimento e 

presentes na UAPS que apresentaram idade acima de 18 anos, do sexo masculino ou 

 

                                                 
1PETiana bolsista do grupo PET – UFC Farmácia e discente do curso de Farmácia da Universidade 

Federal do Ceará. 
2PETianos bolsistas do grupo PET – UFC Farmácia e discentes do curso de Farmácia da Universidade 

Federal do Ceará. 
3PETiana tutora do grupo PET – UFC Farmácia e docente do Departamento de Farmácia (DEFA) da 

Universidade Federal do Ceará. 
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feminino, os quais desempenharam papel de voluntários anônimos. Ao final do 

preenchimento do questionário, foi proporcionado, pelos PETianos pesquisadores, 

esclarecimentos, orientações e intervenções a respeito da definição e da importância dos 

MIPs com o intuito de poder realizar uma transformar a saúde coletiva, através da 

promoção e prevenção da saúde coletiva. Para análise das respostas, os dados foram 

digitalizados utilizando como ferramenta o Google Docs e os resultados foram 

tabulados através do Excel versão 2010. Os resultados obtidos foram satisfatórios, tendo 

em vista que foi possível identificar os equívocos existentes a respeito do saber e do uso 

dos MIPs. Dessa forma, foi possível avaliar a percepção desses pacientes e usuários 

acerca dos MIPs, além de promover a conscientização sobre o risco da automedicação 

desses medicamentos e a importância do farmacêutico na promoção do uso racional de 

medicamentos. 

 

Palavras – chave 

Atuação do farmacêutico; Automedicação; MIPs; Intervenção; Promoção da saúde.  

 

Introdução 

Os Medicamentos Isentos de Prescrição (MIPs) ou conhecidos internacionalmente como 

over-the-counter drugs (OTC drugs) são aprovados pelas autoridades sanitárias para 

comercialização sem necessidade de uma receita médica para tratar doenças 

consideradas ‘’menores’’. Para um medicamento ser enquadrado como MIP, ele precisa 

estar de acordo com a RDC 98/2016 que dispõe sobre os critérios e procedimentos para 

o enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição, através da lista de 

Grupos e Indicações Terapêuticas Especificadas (GITE). 

Embora sejam comercializados sem a necessidade de um receituário médico, assim 

como os medicamentos que necessitam, o uso excessivo e abusivo, bem como 

inadequado, observado pela automedicação pode causar danos graves à saúde do 

paciente. 

Os MIPs são os mais utilizados na automedicação do Brasil (ARRAIS, 2015). Uma 

automedicação irresponsável, inclusive desse tipo de medicamento, pode ocasionar 

grandes danos ao organismo, que vão desde intoxicações até o óbito (MIRANDA, 

2014). A necessidade de investigação das condições de saúde e condutas relacionadas à 

saúde dos homens justifica a avaliação do uso de medicamentos nessa população 

(PRADO, 2016). 
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Dessa forma, o presente estudo buscou realizar um levantamento de dados acerca do 

conhecimento de pacientes de uma Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) para 

avaliar a percepção desses usuários sobre os MIPs, e, com foco nas respostas fornecidas, 

 orientar sobre o uso correto de MIPs, dos seus riscos associados a automedicação e do 

papel do farmacêutico no uso racional de medicamentos, por meio dos PETianos do 

PET/UFC Farmácia. 

 

Metodologia 

Foi realizado um estudo exploratório com 120 pacientes e usuários da Unidade de 

Atenção Primária à Saúde, Posto de Saúde Anastácio Magalhães, localizado no 

município de Fortaleza-CE. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFC, com 

n° de protocolo 07396819.2.0000.5054. Após o preenchimento do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, os dados foram obtidos através de um questionário 

contendo perguntas sobre idade, sexo, grau de escolaridade e renda familiar e sobre os 

conhecimentos prévios acerca dos MIPs. Foram selecionados para o estudo indivíduos 

adultos com idade acima de 18 anos, do sexo masculino ou feminino, os quais 

desempenharam papel de voluntários anônimos.  

 

Figura 01: Questionário utilizado para coleta de dados sobre MIPs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: o Autor. 
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Findado o preenchimento do questionário, os pesquisadores PETianos propiciaram 

esclarecimentos, orientações e intervenções a respeito da definição e da importância dos 

MIPs e sobre a prática da automedicação, dando enfoque à necessidade de utilizá-los de 

forma consciente, visando à redução dos efeitos adversos e de possíveis toxicidades 

associadas a usos incorretos de MIPs. Posteriormente, os dados foram digitalizados, 

utilizando como ferramenta o Google Docs e os resultados foram tabulados através do 

Excel versão 2010 para análise das frequências absolutas e relativas e apresentadas nas 

formas de tabelas e gráficos. 

 

Figura 02: PETiana aplicando questionário e explicando o que é MIP e a importância do seu uso racional. 

 
Fonte: o Autor. 

 

Resultados e Discussão 

Dos 120 pacientes analisados, 47,5% (n=57) afirmaram ter conhecimento acerca dos 

MIPs, entretanto, 20% (n=24) destes responderam equivocadamente, visto que, citaram 

exemplos de medicamentos que necessitam de prescrição. A partir disso, no momento 

explicativo, foi elucidado que os medicamentos citados erroneamente, como losartana, 

hidroclorotiazida, glicazida, não eram MIPs, e que na realidade eles precisavam de uma 

receita ou de um encaminhamento médico para serem obtidos. Além disso, identificou-

se que os MIPs mais utilizados pelos pacientes foram a Dipirona ou Metamizol 

(22,50%; n=27), seguido pelo Dorflex ou Orfenadrina (15,80%; n=19) e pelo 

Paracetamol ou Acetaminofeno (11,66%; n=14). Dessa forma, os PETianos orientaram 

sobre como usar corretamente estes medicamentos e quais os possíveis riscos do mesmo 
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utilizando-se de uma linguagem clara e acessível aos pacientes. Por exemplo, foi 

orientado que o paracetamol, se usado em altas doses, pode trazer malefícios ao fígado, 

devido à formação de metabólitos tóxicos; que a dipirona não deve ser utilizada para 

pacientes grávidas, pois o fármaco é capaz de atravessar a barreira placentária e causar 

danos ao feto, bem como para pacientes com problemas sanguíneos, devido aos seus 

efeitos adversos de hemorragias. Foi notável que muitos pacientes não tinham 

conhecimento destes riscos e se mostraram mais conscientes após a explanação.  

 

Tabela 01: MIPs mais utilizados pelos pacientes e usuários da UAPS. 

 

 

 

 

 

Fonte: o Autor. 

 

Além disso, foi possível identificar a importância da atuação do profissional 

farmacêutico através do percentual de pacientes (20%; n=24) que afirmaram se 

consultar com o farmacêutico, e destes, (66,7%; n=16) souberam identificar o que era 

um MIP (p=0,036). Com isso, os PETianos orientaram que qualquer dúvida relacionada 

a medicamentos deve ser sanada pelo profissional farmacêutico, pois este é o 

profissional de saúde mais capacitado tecnicamente para esta função, como reafirmado 

pelos dados acima de que a maioria dos pacientes que se consultam com o farmacêutico 

tem conhecimento sobre os MIPs.  

  

Figura 02: Pacientes e usuários que afirmaram se consultar com o farmacêutico.  

 
Fonte: o Autor 

 

Ademais, através do questionário aplicado, foi constatado que 88,3% dos entrevistados 

alegaram que o acompanhamento realizado pelo profissional farmacêutico é de 

fundamental importância para a saúde.  

 

 

 

Medicamento Frequência 

Dipirona ou Metamizol 22,50% 

Dorflex ou Orfenadrina 15,80% 

Paracetamol ou Acetaminofeno 11,66% 
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Figura 03: Perspectiva dos entrevistados acerca da importância do acompanhamento realizado por 

profissionais farmacêuticos. 

 
Fonte: o Autor. 

 

Conclusão 

Por intermédio desse estudo, foi possível identificar uma carência de informações e de 

interpretações equivocadas quanto aos MIPs e que uma representativa parcela dos 

participantes da pesquisa afirmaram reconhecer a importância do papel do profissional 

farmacêutico na promoção da saúde da população. 

Portanto, por meio deste trabalho, realizou-se o levantamento de dados, sendo 

observada a importância dos PETianos graduandos do curso de Farmácia da 

Universidade Federal do Ceará como meio de disseminar informações acerca de 

medicamentos que proporcionam uma melhor qualidade de vida à população, por meio 

da explanação teórica proporcionada acerca da definição do que é um MIP e dos danos 

causados se esses forem utilizados de maneira irracional. Outrossim, foi constatado a 

relevância do farmacêutico como uma ferramenta capaz de contribuir para o 

conhecimento da população acerca do uso e da segurança dos medicamentos, além de 

poder transformar o cenário atual da saúde coletiva, mediante a promoção e a prevenção 

da saúde. 

Por fim, é possível concluir que a transformação proporcionada pelo referente projeto 

não ocorreu somente aos pacientes envolvidos na pesquisa, mas também para os 

PETianos, os quais puderam ter um contato direto com os pacientes, se sensibilizaram 

com as diferentes realidades vividas pelos mesmos e se capacitaram ao orientar sobre 

estes medicamentos. 
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[Linha sem texto, tamanho 12] 

EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação. 

[Duas linhas sem texto, tamanho 12] 

 

Resumo 

O presente trabalho é um relato de experiência da oficina temática Avaliação na 

Educação Infantil: concepções e práticas que teve como objetivo refletir com os alunos 

cursistas o processo de avaliação das crianças na Educação Infantil. Foi ministrada pelas 

professoras Profa. Ivanilda Dantas de Oliveira e da Profa. Maria Betânia Barbosa da 

Silva Lima da Unidade Acadêmica de Educação Infantil-UAEI da Universidade Federal 

de Campina Grande-UFCG. Para tanto, abordaremos as concepções sobre avaliação e 

apresentados/analisados instrumentos de avaliação (portfólios, relatórios e fichas) 

comumente utilizados para acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento da 

criança. Durante a oficina temática foram propostas dinâmicas para os cursistas em 

subgrupos, em que realizaram reflexões sobre a temática e foram realizadas as 

apresentações sobre a Avaliação e transições na educação infantil e O Poder da 

Observação. A avaliação deve contemplar um conhecimento mais aprofundado das 

crianças para que os adultos sejam capazes de mediar, de forma mais adequada, as 

relações entre elas e o ambiente onde estão inseridas. Segundo Lima e Oliveira (2014), 

quando você observa, escuta as crianças com mais cuidado e reflete sobre quem é a 

criança e o que ela precisa Sendo assim, observar pode ajudar o professor a conhecer as 

crianças – sempre existe algo novo a respeito de uma criança, promover o 

desenvolvimento das crianças - a observação fornece as informações para o professor 

tomar decisões sobre quando e como intervir com as crianças.  

 [Linha sem texto, tamanho 12] 
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Palavras – chave  

Educação Infantil, Avaliação e Observação. 

 [Linha sem texto, tamanho 12] 

Introdução 

O Programa de Educação Tutorial PET Pedagogia vinculado à graduação de 

Pedagogia, em parceria com a Unidade Acadêmica de Educação  Infantil (UAEI), 

promoveu a Oficina Temática Avaliação na Educação Infantil: concepções e práticas, 

tendo em vista que diferentemente do que acontece no dia a dia, avaliar a prática 

pedagógica é um ato intencional, por isso precisa ser cuidadosamente planejado e 

orientado por critérios. Na Educação infantil a avaliação cumpre o importante papel de 

oferecer elementos para que os professores conheçam melhor as crianças com as quais 

trabalham, suas características pessoais e grupais, suas emoções, reações, desejos, 

interesses e modos pelos quais vão se apropriando da cultura na qual estão inseridas, 

transformando-a, sendo o objetivo para este relato de experiência. A oficina teve como 

público alvo professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, 

em exercício em escolas públicas, assim como estudantes e professores do curso de 

Pedagogia e de outros cursos da UFCG e demais instituições.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010), no 

Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das 

crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. A avaliação deve 

objetivar um conhecimento mais aprofundado das crianças para que os adultos sejam 

capazes de mediar, de forma mais adequada, as relações entre elas e o ambiente no 

qual estão inseridas.  

Na oficina proposta, buscamos compreender melhor as orientações sobre avaliação 

presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e como tais 

orientações se relacionam às demais Diretrizes e ao que já acontece no cotidiano das 

instituições. Nesse sentido, buscou-se perceber novas possibilidades de organização 

dos processos de acompanhamento e registro das experiências vivenciadas pelas 

crianças nas creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental que atendem à 

educação infantil; refletir sobre como tem acontecido a inserção das crianças nas 

instituições e sua passagem pelos diversos grupos etários com os quais convivem; e 

sobre como podem contribuir para que essas transições sejam vivenciadas de forma 

positiva pelas crianças e pelas famílias.  

[Linha sem texto, tamanho 12] 

Metodologia 

A Oficina Temática foi realizada nos dias 31 de outubro e 7 de novembro de 

2018, no bloco da UAEd, sala 206, no turno da noite, nas quartas, totalizando uma carga 

horária de seis horas (6h). As atividades começaram a partir de dinâmicas em subgrupos 

e, em seguida, apresentações ministradas pelas Professoras. Ivanilda Dantas de Oliveira  
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e Maria Betânia Barbosa da Silva Lima. Para tanto, foram abordadas as concepções 

sobre avaliação e apresentados instrumentos de avaliação como portfólios, relatórios e 

fichas, comumente utilizados para acompanhamento da aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. No primeiro momento, à noite, a oficina foi realizado na 

UFCG com aulas presenciais, sob a orientação das referidas professoras, em que foram 

propostas dinâmicas para os cursistas em cinco (5) subgrupos, que realizaram reflexões 

sobre a temática através de objetos (lápis, borracha e etc), em seguida, realizou se a 

apresentação 1 da Avaliação e transições na educação infantil. 

            Fotografia 01 – Dinâmica em grupo                                 Fotografia 02 – Dinâmica em grupo 

 

          

 

 

 

 

 

 

          Fonte:  Acervo do PET Pedagogia (2018)                        Fonte:  Acervo do PET Pedagogia (2018)                                  

No segundo   momento, à noite, as professoras seguiram com a apresentação 2 

sobre O Poder da Observação e apresentaram alguns instrumentos de avaliação como 

portfólios, relatórios e fichas. 

              Fotografia 03 – Apresentação 2                                               Fotografia 04 – Apresentação 2    

 

  

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Acervo do PET Pedagogia (2018)                        Fonte: Acervo do PET Pedagogia (2018)                        

[Linha sem texto, tamanho 12] 

Resultados e Discussão 

Segundo os estudos em Avaliação na Educação Infantil, destacamos Oliveira 

(2002) que reflete sobre a avaliação infantil quando diz que está “[...] implica detectar 

mudanças em competências das crianças que possam ser atribuídas tanto ao trabalho na 
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creche e pré escola quanto à articulação dessas instituições com o cotidiano escolar [...]” 

(p.255). A autora vai além da perspectiva pretendida, quando diz que não é um espaço 

de julgamento e sim um campo de investigação 

Abramovicz e Wajskop (1999) sugerem alguns questionamentos para orientar a 

professora na construção de um relatório individual e de grupo. Por considerar o ato de 

educar uma construção de história, responsável por produzir mudanças nas ações, 

significar e ressignificar sentidos e registrá-los, sugere também o uso de um diário para 

que esse registro escrito permita reflexão e revisão no seu planejamento e na sua prática 

educativa. 

Gandini e Goldhaber (2002) também desenvolveram um estudo sobre a 

documentação e analisaram alguns aspectos essenciais à sua construção, remetendo os 

créditos dessa metodologia de trabalho aos educadores da Reggio Emilia. A construção 

da documentação é dividida em: a observação e o registro; as ferramentas de 

observação; a preparação das observações registradas para analisá-las em conjunto; a 

divisão, reflexão e interpretação das observações. As autoras também relacionam as 

vantagens desse tipo de comunicação com a experiência de revisar a documentação com 

as crianças, o potencial para a avaliação autêntica e a comunicação com as famílias para 

estimular a participação. 

Zabalza (1998, p.50-54) Um dos aspectos relevantes considerados pelo autor em 

evidência versa sobre os sistemas de avaliação, anotações, etc., que permitam o 

acompanhamento global do grupo e de cada uma das crianças; neste caso, uma condição 

importante para o desenvolvimento de um programa de educação infantil é a 

sistematização do processo em seu conjunto. O autor defende ainda que é preciso ter 

orientação suficientemente clara e avaliar a cada passo se está havendo um avanço em 

direção aos propósitos estabelecidos. Não se trata de coisificar as intenções educativas, 

e tampouco de formalizar o processo, mas sim de saber o que se pretende em linhas 

gerais e quais as grandes metas do processo estabelecido para alcançá-lo. 

Tendo como respaldo os estudos teóricos sobre Educação Infantil e avaliação 

nesse contexto educacional, os participantes da oficina se integraram em atividades 

coletivas e subgrupos de discussão orientados pelos seguintes princípios:  a importância 

da construção de registros de observações, da concepção de criança e currículo; a 

criança sujeito histórico-social; valorizando as experiências das crianças. Estes 

princípios que orientaram a construção de instrumentos de acompanhamento da prática 

pedagógica, buscando apreender o currículo de forma dinâmica, utilizando diferentes 

formas de registro, tendo a criança como parceira desses processos de acompanhamento 

e registro da prática. Foram apreciados diversos tipos de relatórios/ portfólios 

individuais e coletivos, por turma, e socializados para posterior discussão pelos 

subgrupos. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010), as 
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instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento 

do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças como a 

observação crítica e criativa, utilização de registros, estratégias para os diferentes 

momentos de transição da criança, documentação específica do trabalho da 

instituição e do desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil e a 

não retenção das crianças.  

A intencionalidade das práticas pedagógicas requer planejamento, pois sem ele as 

atividades propostas às crianças acabam se tornando ações com um fim em si 

mesmas, desconectadas umas das outras e que não alcançam plenamente seus 

objetivos. É importante que as professoras reservem, em seus planejamentos, um 

espaço para registrar os pontos positivos e negativos percebidos no desenvolvimento 

das atividades e o que pode e deve ser modificado numa próxima vez.  

Gonçalves (2004), defende o Portfólio de Aprendizagem como uma ferramenta 

pedagógica que permite a utilização de uma metodologia diferenciada e diversificada 

de acompanhamento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem, que ocorre 

não desprezando atenção à carga de afetos inerente à situação de aprendizagem. 

Registros individuais elaborados com a participação das crianças, elas também 

avaliam suas experiências na instituição e expressam essa avaliação através de 

múltiplas linguagens. Os portfólios individuais devem refletir o processo de 

produção, por isso podem conter também fotos, objetos, coleções, e os portfólios 

coletivos são coleções de atividades realizadas em grupo.  

Os relatórios de avaliação são relatórios descritivos, devem captar as diferentes 

dimensões envolvidas nas experiências das crianças no grupo, ou seja, eles devem 

trazer a integralidade das crianças enquanto seres dotados de sentimentos, afetos, 

emoções, movimentos e cognição. Já os relatórios particulares são mais objetivos, 

trazem aspectos relativos à saúde da criança, , possíveis indícios quanto a problemas 

de saúde, informações dadas pela família e que possam ter caráter confidencial.  

Compartilhando registros, favorecendo transições, compartilhar os registros de 

observação com as famílias é muito importante para que essas se sintam acolhidas na 

instituição, adquiram confiança no trabalho pedagógico e conheçam aspectos do 

desenvolvimento das crianças que muitas vezes desconhecem. Os registros de 

acompanhamento da prática pedagógica também podem ser compartilhados com os 

colegas em encontros no decorrer do ano, nos quais será possível discutir as 

observações registradas para planejar novas intervenções. Quando os registros são 

compartilhados por toda a equipe as transições que elas vivenciarão dentro da 

instituição são mais tranquilas, dando uma perspectiva de continuidade ao trabalho 

realizado. 

 [Linha sem texto, tamanho 12] 
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Conclusões: 

É notório que o trabalho com a avaliação na Educação Infantil propiciou aos 

cursistas perceber novas possibilidades de organização dos processos de 

acompanhamento e registro das experiências vivenciadas pelas crianças nas creches, 

pré-escolas e escolas de ensino fundamental que atendem à educação infantil; refletir 

sobre como tem acontecido a inserção das crianças nas instituições e sua passagem 

pelos diversos grupos etários com os quais convivem e sobre como podem contribuir 

para que essas transições sejam vivenciadas de forma positiva pelas crianças e pelas 

famílias.  

Quando você observa escuta as crianças com mais cuidado e reflete sobre quem é 

a criança e o que ela precisa. Sendo assim, observar pode ajudar o professor a 

conhecer as crianças – sempre existe algo novo a respeito de uma criança, promover 

o desenvolvimento das crianças - a observação fornece as informações para o 

professor tomar decisões sobre quando e como intervir com as crianças  

Observamos no primeiro momento a relevância do percurso seguido na oficina 

extensionista, desde a presença dos professores que atuam com a Educação Infantil, 

as discussões trazidas por esses a partir de suas vivências/experiências. 

Posteriormente, com a apresentação e análise dos instrumentos de avaliação como 

portfólios, relatórios e fichas, compartilhamos o sentimento de proximidade com os 

critérios de avaliação tendo em vista que foram apresentadas vivências práticas das 

professoras ministrantes.  

Enfim, podemos afirmar que o curso propiciou vivências e interações entre 

profissionais e alunos do curso de Pedagogia, contribuindo para uma compreensão 

mais coerente sobre a importância do papel do docente/gestor de oferecer elementos 

para que os professores conheçam melhor as crianças com as quais trabalham, suas 

características pessoais e grupais, suas emoções, interesses e modos pelos quais vão 

se apropriando da cultura na qual estão inseridas, transformando-a.  

 [Linha sem texto, tamanho 12] 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da tríade como meio de transformação 

  

 

Resumo 

Diante do surgimento de novos cursos de nível superior e suas demandas, é importante 

entender os fatores que podem prejudicar o desempenho acadêmico dos graduandos. A evasão 

se caracteriza como uma das principais problemáticas presentes nas universidades públicas, e 

especificamente, nos cursos da área das exatas. Assim, o presente trabalho objetivou 

identificar quais os períodos do curso de Engenharia de Pesca da Unidade Acadêmica de 

Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UAST-UFRPE) que possuem 

maior evasão e retenção como uma forma de encontrar causas e tentar mitigá-las. Foram 

aplicados questionários nos períodos letivos de 2018.1 e 2018.2 contendo 21 perguntas, das 

quais 9 eram a respeito da avaliação da disciplina, 6 referentes a avaliação do professor e 6 

autoavaliativas. As perguntas foram respondidas apenas com SIM ou NÃO e analisadas por 

porcentagem de respostas positivas. Um total de 192 discentes responderam o questionário. 

Ao analisar entre os períodos, notou-se que do 1º ao 4º período o número de alunos é maior 

que do 5º ao 9º, indicando que ao término do ciclo básico do curso (dois primeiros anos) há 

uma elevada evasão. Na avaliação de disciplinas percebeu-se que alunos dos períodos mais 

avançados são mais críticos que os períodos iniciais, porém, na autoavaliação percebe-se o 

contrário. Ao comparar dois semestres subsequentes, na avaliação dos professores, observou-

se uma melhoria do semestre 2018.1 para o 2018.2.  Conclui-se que este trabalho é importante 

por mostrar o perfil do curso, necessitando haver continuidade desta pesquisa para que ações 

concretas possam ser estabelecidas.  

 

Palavras - chave 

Evasão; Pesquisa de satisfação; Inovação acadêmica.  

                                                
1 PETiano/a bolsista do grupo PET Pesca-UAST e discente do curso de Engenharia de Pesca da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco, Unidade acadêmica de Serra Talhada (UFRPE-UAST). 

² Tutora do grupo PET Pesca-UAST e docente da Unidade acadêmica de Serra Talhada da Universidade federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE-UAST). 
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Introdução 

No Brasil, a educação disponibiliza uma extensa gama de cursos de graduação, que vem 

surgindo nos últimos anos como uma forma de suprir as necessidades de mais profissionais 

qualificados, como também, com intuito da criação de novas soluções tecnológicas que visam 

atender as demandas do mercado atual (MENDES; SILVA, 2017). Ainda neste mesmo 

contexto, passa a existir uma necessidade de pesquisas que avaliem a forma na qual esses 

cursos influenciam sobre seus acadêmicos, egressos e a sociedade de uma forma geral, e 

como isso afeta a economia do país, seja de forma direta ou indireta. 

A análise da pesquisa de satisfação é uma poderosa ferramenta para trabalhar a melhoria de 

processos que ajudam a identificar os problemas existentes, para fornecer dados que mostrem 

os gargalos enfrentados pelos discentes e ajudem na tomada de decisões nas universidades 

(MENDES; SILVA, 2017). As decisões a serem tomadas não se limitam apenas aos discentes, 

como também, a todo o setor acadêmico. Esses resultados obtidos podem colaborar para uma 

melhoria de ensino, evitando assim, um dos grandes problemas enfrentados por universidades 

públicas: a evasão. 

A evasão é caracterizada como a desistência do aluno da universidade ou de um de seus 

cursos, definitiva ou temporariamente, por qualquer motivo (BIAZUS, 2004). Estudos 

realizados a fim de analisar a educação no Brasil, expôs que desde 2011, identificou-se que a 

evasão de estudantes das universidades brasileiras sofreu uma piora substancial a partir de 

2015, que foi de 19% em 2011 para 23% em 2016 (BRASIL, 2017). Essa taxa pode ser 

utilizada para dar embasamento a pesquisas relacionada a desistência de graduandos em 

cursos de engenharia, e mais especificamente, na Engenharia de Pesca, principalmente nos 

períodos de base (do 1º ao 4º), e devido à escassez de avaliações referentes ao curso 

supracitado, o objetivo deste trabalho foi identificar os períodos letivos de maior evasão e 

retenção para buscar medidas de mitigação da problemática. 

 

Metodologia 

Foi realizado um censo nos períodos letivos de 2018.1 e 2018.2 com os alunos do curso de Engenharia 

de Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Unidade Acadêmica de Serra 

Talhada (UAST) sobre o rendimento dos professores, do conteúdo das disciplinas e uma 

autoavaliação. Foram aplicados aos discentes questionários semiestruturado ao final de cada período 

do curso de Engenharia de Pesca. 

As perguntas referentes à avaliação das disciplinas foram: 

1. Os objetivos da disciplina foram colocados claramente no início da disciplina? 

2. Os objetivos da disciplina foram alcançados? 

3. O conteúdo proposto foi cumprido? 

4. As técnicas utilizadas durante as aulas ajudaram no entendimento dos conteúdos? 

5. As atividades de aula e fora de aula foram consistentes? 

6. Os métodos de avaliação conseguiram detectar se houve aprendizado? 

7. Os métodos de avaliação são consistentes com os objetivos propostos? 

8. O material de apoio era de fácil acesso? 

9. O material de apoio era de boa qualidade? 
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Quanto as perguntas referentes a avaliação do professor, questionou-se: 

1. A relação professor aluno era boa e favorecia o processo de ensino-aprendizagem? 

2. O professor era acessível fora da aula? 

3. O professor demonstra domínio do conteúdo da disciplina? 

4. O professor era claro e objetivo em suas explicações? 

5. O professor criou um ambiente de discussão, participação durante as aulas? 

6. O professor utilizava bem o tempo em sala de aula? 

E por fim, foram realizadas questões autoavaliativas dos discentes: 

1. Você participou de mais de 70% das aulas? 

2. Você se dedicou a disciplina fora da sala de aula? 

3. Você participou intensamente dos trabalhos em classe e fora de classe? 

4. Você detectou a falta de algum pré-requisito nesta disciplina?  

5. Você detectou alguma dificuldade durante o andamento da disciplina? 

6. Suas expectativas da disciplina foram atendidas? 

Os questionários foram adaptados para cada período letivo do curso, contendo o nome das 

disciplinas e as opções de respostas descritas acima para cada uma, totalizando nove 

questionários para todo o curso, sendo o último período, estágio supervisionado obrigatório e 

monografia, excluído da presente análise. 

No momento da aplicação dos questionários, foi orientado para que os discentes 

respondessem com respostas binárias de “SIM” e “NÃO”, após serem recolhidos, estes dados 

foram preenchidos em planilha eletrônica na qual as respostas positivas foram preenchidas 

com o número um e as negativas com o número zero. Havendo exceção apenas nas perguntas 

4 e 5 da autoavaliação dos discentes onde as respostas negativas tem um sentido positivo. 

Após o preenchimento dos dados foi realizada uma análise de porcentagem de respostas 

positivas por grupo de questões, a partir disto foram gerados gráficos contendo três linhas 

correspondentes aos três grupos de questões (Disciplina, Professor e Autoavaliação). Para 

análise estatística dos dados, utilizou-se o teste de proporção que utiliza a distribuição Z 

(MENDES, 1999) com p<0,05. 

 

Resultados e Discussão 

No ano de 2018, para o curso de Engenharia de Pesca da UFRPE/UAST, no 1º semestre 

letivo, foram matriculados 172 alunos e no 2º semestre, 203. Ao longo dos dois semestres 

letivos, um total de 192 discentes respondeu o questionário. De cada discente, foram obtidas 9 

respostas sobre a avaliação das disciplinas, 6 sobre o professor e 6 referentes a autoavaliação 

do discente. 

Ao analisar o número de discentes por semestre letivo, não se obteve diferença significativa 

entre os semestres para nenhum período do curso (P>0,05). Já ao analisar entre os períodos, 

nota-se que do 1º ao 4º período o número de alunos é maior que do 5º ao 9º (p=0,024) como 

pode ser visto na Figura 01. 
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É importante destacar que a diminuição de alunos ao longo do 1º ao 4º período pode indicar 

que esta seja a fase critica do curso, onde há o inicio e maior evasão, o que pode ser 

influenciada pelas cadeiras básicas de cálculos, físicas e químicas que além de possuir pouca 

aplicação prática, muitos alunos apresentam dificuldade de acompanhá-las devido ao déficit 

de aprendizado no ensino médio chegando a causar reprovações e desistências, ou retendo os 

estudantes no inicio do curso dificultando a formação final de grandes turmas. 

 

Figura 01: Número de alunos por período do curso de Engenharia de Pesca da Unidade Acadêmica de Serra 

Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nos semestres letivos de 2018.1 e 2018.2. 

 
Fonte: PET PESCA UAST 

 

Com base na análise das respostas positivas referentes à avaliação das disciplinas e do 

professor ao longo dos períodos do semestre 2018.1, observou-se que os alunos dos períodos 

mais avançados são mais críticos que os períodos iniciais (Figura 02). Entretanto, ao analisar 

as respostas positivas da autoavaliação percebe-se o contrário, ou seja, os períodos iniciais são 

mais críticos, com exceção do oitavo período que apresentou autoavaliação similar aos 

períodos iniciais. Esses resultados podem ser explicados através da vivência dos alunos ao 

longo do curso, isto é, quanto mais avançado o aluno for maior será a sua visão crítica sobre o 

desempenho interdisciplinar periódico. 

As respostas positivas ao longo dos períodos referentes ao semestre 2018.2 não apresentaram 

a mesma tendência que o semestre anterior, havendo uma variação irregular entre os períodos, 

porém destaca-se que as avaliações das disciplinas melhoraram a partir do quarto período, 

cinco períodos ao todo, como pode ser observado nos gráficos onde nenhum período ficou 

com respostas abaixo das respostas do semestre 2018.1 ficando apenas o sétimo período com 

a mesma porcentagem de respostas positivas em ambos. 

Na avaliação dos professores houve uma melhoria para o semestre 2018.2 de respostas 

positivas apenas para quatro  períodos, o quarto, sexto, oitavo e nono períodos e havendo 

cinco períodos de 2018.2 que apresentaram melhora na autoavaliação do aluno, o primeiro, 

terceiro, quarto, quinto e sexto, comparada com o semestre anterior, evidenciando que a 

melhoria na autoavaliação se deu nos períodos iniciais do curso. 
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Tais variações e mudanças podem ser reflexo da avaliação de 2018.1, a qual foi apresentada 

aos professores do curso e discutidas quanto as questões e os resultados obtidos, cujo reflexo 

positivo pode ter sido advindo desta reunião que se apresentou no semestre seguinte. 

 

Figura 02: Avaliação das respostas positivas dos discentes por período do curso de Engenharia de Pesca da 

Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nos semestres letivos de 

2018.1 e 2018.2. 

  
Fonte: PET PESCA UAST 

 

De acordo com a análise baseada nos dados dos questionários aplicados, podemos apontar 

pontos importantes que necessitam de maior atenção e, mensurar o grau de satisfação dos 

discentes com as disciplinas e os professores. Através dessa análise, todo o corpo acadêmico 

juntamente com os grupos PETs devem tentar elaborar medidas que venham a acolher e 

incentivar cada vez mais esses discentes.  

 

Conclusões 

O curso apresenta maiores índices de evasão no ciclo básico que estão ligados a fatores 

externos e ao perfil das disciplinas. Esta pesquisa continuará em andamento acompanhando o 

desenvolvimento do curso ao longo dos semestres e assim serão realizadas ações a posteriori 

objetivando minimizar a taxa de evasão na Universidade. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

Este projeto, que foi desenvolvido pelo PET - Matemática de São José do Rio Preto, durante o 

primeiro mês letivo, mesclou duas atividades que serão detalhadas com mais rigor e visou à 

integração dos membros do grupo com os alunos ingressantes e, também, a realização de uma 

ação na tentativa de melhorar os índices de retenção/evasão no curso de Matemática do 

IBILCE-UNESP. Nos dois primeiros dias da matrícula, os PETianos participaram da 

Recepção dos calouros, organizada pela faculdade, com o objetivo de interagir com os 

calouros e divulgar o trabalho que o grupo PET Matemática desenvolve no decorrer do ano. 

Além disso, iniciado o semestre letivo, foi oferecido um Minicurso de matemática básica a 

todos os alunos dos cursos de exatas do Campus, com o objetivo de sanar algumas 

deficiências na formação básica desses alunos, pois muitos deles não tiveram a oportunidade 

de usufruir de um ensino de qualidade e outros estão afastados da escola há certo tempo. 
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Introdução 

É notória a importância que devemos dar aos primeiros momentos dos alunos ingressantes no 

ambiente universitário, afinal ele corresponde a um universo novo, desconhecido e muito 

almejado por esses alunos. Sendo assim, devemos recepcionar os ingressantes da melhor 

forma possível, transformando tal ambiente no mais acolhedor possível. O PET tem um papel 

importantíssimo nessa questão e foi pensando nesse acolhimento que a Ação de Recepção aos 

Calouros, realizada pelo PET Matemática, foi planejada e discutida por todo o grupo no 

momento de elaboração do planejamento do ano de 2019. Com a premissa inicial de acolher 

esses alunos a Ação de Recepção aos Calouros foi também pensada com a finalidade de 

promover maior envolvimento, por parte dos alunos, com o curso e com projetos realizados 

pelo PET, fazendo com que isso aumente os índices de retenção e diminua a evasão no curso 

de matemática. 

Os PETianos participaram da recepção aos calouros, que é promovida pelo Campus, nos dois 

dias da matrícula, interagiram com os alunos ingressantes de todos os cursos, em especial com 

os da matemática, sanando dúvidas e curiosidades gerais, divulgando o Programa e projetos 

oferecidos durante o ano. Em particular, foi realizada uma ampla divulgação do Minicurso de 

Matemática Básica, que ocorre durante o primeiro mês de aula, em horário acessível para os 

alunos do noturno e diurno, visando promover o entendimento de tópicos elementares da 

matemática e auxiliando na revisão feita pelos professores nas disciplinas iniciais do curso de 

Matemática. 

 

Metodologia 

Durante os dois primeiros dias de matrícula, o contato direto com os ingressantes foi a 

maneira mais eficiente, encontrada pelo grupo PET, para a execução desse projeto; durante 

essa interação, os PETianos puderam sanar dúvidas, informar sobre o curso, apresentar o 

programa e distribuir panfletos informativos, que continham as redes sociais do grupo PET, 

informações e datas previstas dos principais projetos. Finalizado o período de matrícula, 

durante os três dias seguintes, muitas atividades foram realizadas, com os ingressantes, por 

parte da comissão de recepção. Dentre essas atividades (mais gerais) o PET - Matemática, por 

meio da pessoa de seu tutor, participou de uma apresentação geral, dos Programas e Projetos 

desenvolvidos no instituto, tendo como publico alvo todos os alunos ingressantes do IBILCE 

– UNESP. Em outro momento, agora somente com os alunos do Curso de Matemática, foi 

realizada uma apresentação dos PETianos e das principais atividades desenvolvidas pelo 

grupo. Nesse momento, foi entregue panfletos com resumo dessas atividades. Foi criado 

também, um grupo de WhatsApp, o qual tem funcionado como um canal de rápida 

comunicação para que os alunos ingressantes consultem os PETianos a fim de sanar eventuais 

dúvidas de funcionamento da Universidade. 

Uma segunda ação feita pelo grupo, foi o oferecimento de um Minicurso de Matemática 

Básica, com foco em uma revisão geral de alguns conceitos básicos da matemática, porém, de 

total importância para a compreensão de resultados mais avançados, e com o objetivo de 

reduzir o desinteresse, por parte dos ingressantes, pelos conteúdos iniciais das matérias e, 
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consequentemente, atacar a problemática da evasão e retenção. Esse Minicurso foi iniciado na 

segunda semana do curso, aconteceu duas vezes por semana, durante um mês – oito aulas – e 

abordou os seguintes assuntos: Revisão de matemática elementar: operações e problemas com 

frações; Conjuntos numéricos; Números reais: operações, ordem, intervalos e reta real; 

Expressões algébricas: fatoração, equações e inequações; Equações e inequações do 2º grau. 

Equações e inequações fracionárias; Módulo. Como material de apoio para a elaboração das 

aulas, foram utilizados textos de pré-cálculo, como por exemplo, as referências [1] e [2]. 

 

Resultados e Discussão 

A ação está apresentando consequências positivas. Por meio deste primeiro contato, foi 

possível criar uma proximidade com os ingressantes de forma rápida e, com isso, a divulgação 

se mostra mais ágil e eficaz. O curso de Matemática Básica, divulgado nesta ação, teve suas 

inscrições encerradas antes do prazo máximo estabelecido devido à grande quantidade de 

inscrições. Assim, acreditamos que nos demais projetos desenvolvidos haverá maior 

participação por parte dos alunos e que tais ações contribuam para diminuir a retenção e 

evasão. 

 

Figura 01: Recepção aos Calouros 

 

 
Fonte: PET Matemática 

 

Figura 02: Recepção aos Calouros 

 

 
Fonte: PET Matemática 
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Figura 03: Minicurso Matemática Básica 

 

 
Fonte: PET Matemática 

 

 

Figura 04: Minicurso Matemática Básica 

 

 
Fonte: PET Matemática 

 

 

Conclusões 

O envolvimento com os alunos do curso e, também do Campus, bem como a divulgação do 

trabalho desenvolvido pelo PET, é um processo construtivo. É preciso contato constante para 

que possamos incentivá-los e consigamos obter uma diminuição significativa nos índices de 

evasão e aumento na retenção. Porém, a ação realizada está apresentando bons resultados, 

permitindo maior envolvimento e comprometimento dos alunos para com a graduação e 

atividades do Campus. Desta forma, é um projeto a ser continuado e melhorado. 
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EIXO TEMÁTICO: Saúde Coletiva como meio de Transformação 

 

Resumo 
A doação e o trabalho voluntário destacam os valores humanos fundamentais como            
empatia, respeito e generosidade. Doar é um ato de solidariedade que pode beneficiar             
inúmeras pessoas, além de motivar que mais ações aconteçam. No caso da doação de              
sangue, é um ato que pode salvar muitas vidas, e a demanda dos hemocentros é               
constante, visto que o número de doações recebidas é muito inferior à demanda. O ato               
de doar é abordado em algumas épocas do ano em campanhas que buscam trazer              
melhorias na qualidade de vida de famílias atingidas por calamidades. Com a            
proximidade do inverno, a doação de agasalho é uma maneira de minimizar o             
sofrimento de pessoas que possam estar em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, o             
PET Medicina Veterinária/Agricultura familiar realizou as campanhas de doação de          
sangue e de agasalho no ano de 2018 para ajudar pessoas socialmente vulneráveis e              
despertar o senso de cidadania e solidariedade dos petianos, da população acadêmica e             
dos cidadãos do município de Realeza-PR. 
 
Palavras - chave  
Arrecadação de roupas; Educação Social; Benefício mútuo. 
 
Introdução 

A doação e o trabalho voluntário destacam os valores humanos fundamentais           
como empatia, respeito e generosidade. Dessa forma, a doação de sangue é uma forma              
de compartilhar a vida, uma vez que esta é insubstituível, e o sangue de uma doação                
pode beneficiar até 4 pessoas. No Brasil apenas 1,6% da população doa sangue, quando              
o ideal seria 3 a 5%, sendo que 3,5 milhões de pessoas precisam de transfusão de sangue                 
todo ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). Torna-se necessário a busca de incentivo            
à população para que doem sangue, considerando que existe falta de informação e             

¹PETiano bolsista PET - Medicina Veterinária/ Agricultura Familiar, Universidade Federal da Fronteira 
Sul - UFFS , Realeza - Paraná. 
²PETiano bolsista voluntário PET - Medicina Veterinária/ Agricultura Familiar, Universidade Federal da 
Fronteira Sul - UFFS, Realeza - Paraná.  
³Tutora do PET - Medicina Veterinária/ Agricultura Familiar, Universidade Federal da Fronteira Sul - 
UFFS, Realeza - Paraná. 
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incentivo às doações constantes, pois esta deve ser voluntária e rotineira na vida das              
pessoas (TOLLER et al., 2002).  

As campanhas de doação de sangue buscam conscientizar e informar a           
população, além de estimular o hábito da responsabilidade social. Contribuem para a            
falta de sangue, as doações reposicionais seletivas e a não participação dos jovens             
universitários (DA CUNHA; DIAS, 2008). A doação de sangue é regulamentada pela            
Portaria nº 343/2002 do Ministério da Saúde, que estabelece que a doação de sangue              
deve ser altruísta, voluntária e não gratificada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).           
Contudo, são inúmeros os fatores que levam a população a não doar sangue, como              
mitos, preconceitos e contexto sociocultural (DE MOURA et al., 2006). 

O ato de doar é abordado em algumas épocas do ano em campanhas que buscam               
trazer melhorias na qualidade de vida de famílias atingidas por calamidades. As doações             
não se restringem ao sangue, envolvem também alimentos, agasalhos e brinquedos. Os            
motivos que levam as pessoas a doar são solidariedade, empatia, além da satisfação e              
realização por parte de quem doa. E os motivos para que a doação não ocorra são a falta                  
de conhecimento, aspectos éticos e religiosos (DE SOUZA; FREITAS, 2019). 

Com o objetivo de promover a solidariedade, cidadania, responsabilidade         
pessoal e coletiva e a preservação da vida dos petianos, da população acadêmica e dos               
cidadãos do município de Realeza-PR, o PET Medicina Veterinária/Agricultura         
Familiar da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Realeza, realizou           
duas campanhas no ano de 2018: doação de sangue e de agasalho. 
 
Metodologia 

A campanha de doação de sangue foi realizada junto ao Hemocentro de            
Francisco Beltrão - PR, localizada a 60 km da cidade de Realeza - PR. Seis petianos se                 
propuseram a doar sangue e as demais vagas foram ofertadas aos acadêmicos da             
instituição, totalizando 14 pessoas. O transporte foi disponibilizado pelo Posto de Saúde            
de Realeza, e a atividade aconteceu no dia 23 de novembro de 2018 no período da                
manhã. 

A campanha do agasalho, intitulada Doe Calor, foi realizada no primeiro           
semestre do ano. Os meses de março e abril foram destinados à organização da              
atividade e a realização de parceria com a Secretária de Assistência Social e Prefeitura              
Municipal de Realeza - PR. Estabeleceu-se como pontos de coleta o bloco de aulas da               
UFFS, possibilitando que alunos, docentes e servidores colaborassem com as doações e            
a Casa da Cultura localizada no centro do município, para que as arrecadações se              
estendessem a toda à comunidade. As caixas para coleta foram deixadas nos respectivos             
locais no mês de maio, onde permaneceram até a primeira semana do mês de junho.  

A divulgação da campanha foi realizada por meio das redes sociais, cartazes e             
oralmente, visto que os petianos passaram nas salas de aulas nos cursos integrais e              
noturnos, e divulgação na Rádio Comunitária da cidade. Na primeira semana do mês de              
junho as caixas foram recolhidas dos pontos de coleta e encaminhadas para a sala PET               
onde os petianos realizaram a seleção e separação das doações. 
 
Resultados e Discussão 

Após todas as averiguações necessárias realizadas pelo atendimento        
especializado do Hemocentro, nove dos quatorze acadêmicos foram classificados como          
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aptos para a coleta de sangue. De acordo com De Moura et al (2006), o perfil das                 
pessoas que doam sangue periodicamente são jovens (64%), com predomínio do sexo            
masculino (71%), com nível de escolaridade elevado (88%). Os motivos pelo qual doam             
sangue a primeira vez é a solidariedade (44%) e nas doações posteriores o senso de               
responsabilidade social (42%). O conhecimento da importância da doação constante é           
consenso de 62% dos doadores.  

Com relação à campanha de doação de roupas e agasalhos à Associação de Pais              
e Amigos dos Excepcionais - APAE do município foram entregues parte das            
arrecadações, principalmente as infantis, beneficiando cinco famílias diretamente,        
enquanto as demais doações foram destinadas a feira interna para o levantamento de             
fundos resultando em benefício coletivo. O restante das doações foram entregues ao            
Centro de Referência da Assistência Social - CRAS que contava com 90 famílias             
prioritárias e 200 famílias referenciadas. Estas doações ficaram à disposição das           
famílias que necessitavam e desejavam retirar alguma peça de roupa ou calçado e foram              
entregues às famílias ou ao lar de crianças conforme verificado a demanda. 
 
Conclusões: 

A doação de sangue e agasalho promoveu o benefício a indivíduos socialmente            
vulneráveis propiciando conforto e dignidade, além de reafirmar o cunho social do PET             
Medicina Veterinária/Agricultura Familiar, integrando acadêmicos, docentes, servidores       
e a comunidade do município de Realeza, gerando benéfico mútuo a todos os             
envolvidos.  
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

A extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional representa um 

retrocesso diante de todas as conquistas alcançadas ao longo dos anos no que tange às 

temáticas Direito Humano à Alimentação Adequada e Segurança Alimentar e Nutricional, 

além de apresentar impacto na democracia. Como reação, o Banquetaço se fortalece para 

realizar uma manifestação política como forma de ativismo alimentar. O objetivo deste 

trabalho foi evidenciar a participação do PET Nutrição na construção do Banquetaço e a sua 

importância para a formação cidadã dos petianos, enquanto evento promotor de espaço de 

transformação da realidade social. Realizou-se um relato de experiência diante da análise de 

relatos individuais escritos por integrantes do PET Nutrição da UFBA, atas de reuniões, fotos 

e vídeos feitos tanto ao longo da construção quanto no dia do evento em si, utilizando um 

arcabouço teórico relacionado ao tema. Ao integrar o grupo do Banquetaço, o PET Nutrição 

deu início a sua contribuição na construção do evento, o qual se sucedeu por meio de oito 

reuniões organizativas, e contou com a participação de profissionais e estudantes de Nutrição 

e de Gastronomia, assim como também de outros interessados na temática do evento. Através 

do processo de divulgação e estruturação do evento, o PET Nutrição teve a oportunidade de 
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discutir a importância do CONSEA com pessoas de dentro e fora da área acadêmica, além de 

reflexões sobre temáticas já discutidas pelo grupo.  

 

Palavras – chave  

Alimentação adequada, participação política, CONSEA. 

 

Introdução 

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), criado em 

1993, foi um importante órgão de controle social para formular, executar e monitorar políticas 

públicas voltadas para a alimentação e nutrição, tendo como premissa o direito humano à 

alimentação adequada (DHAA). Dentre as suas conquistas, pode-se destacar a inclusão da 

alimentação como direito humano na Constituição Federal e a elaboração da Política e do 

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (RECINE et al., 2019).  

Por meio da Medida Provisória nº 870 (MP 870), editada pelo atual presidente Jair 

Bolsonaro em seu primeiro dia de governo, o CONSEA foi então extinto, o que compromete a 

segurança alimentar e nutricional no país (SAN), bem como as ações voltadas ao DHAA em 

quaisquer decisões tomadas pelo governo (CASTRO; BÓGUS, 2019). A extinção desse órgão 

também representa um desmonte e comprometimento da participação popular nas diversas 

temáticas que englobam o tema da SAN (COSTA, 2012). 

Surge então o Banquetaço, uma forma de ativismo alimentar cujo objetivo era 

sensibilizar a opinião pública no ano de 2017 contra a “farinata” oferecida aos escolares pelo 

projeto apresentado pelo prefeito João Dória na cidade de São Paulo. No ano de 2019, após a 

extinção do CONSEA, o movimento se torna ainda mais forte, com abrangência nacional, 

reunindo diferentes entidades da sociedade civil - agricultores, estudantes, chefes de cozinha, 

nutricionistas e ativistas - na luta pelo DHAA (DÓRIA; AZEVEDO, 2019). 

Diante desse contexto e da filosofia do Programa de Educação Tutorial (que preza pela 

transformação social) o objetivo desse trabalho foi evidenciar a participação do PET Nutrição 

na construção do Banquetaço e a sua importância para a formação cidadã dos petianos, 

enquanto evento promotor de espaço de transformação da realidade social. 

 

Metodologia 

Trata-se de um relato de experiência estruturado a partir da compilação de narrativas 

discorridas de maneira individual por todos os integrantes do grupo atuantes na construção do 

evento. Adicionalmente, foram utilizadas outras formas de documentação (por exemplo, atas 

de reuniões, e-mails, fotos e vídeos) para comparação e complementação das informações 

relacionadas ao Banquetaço. Por fim, para embasamento teórico, realizou-se busca na 

literatura de artigos, matérias, notícias e decretos legislativos relacionados ao tema. 

 

Resultados e Discussão 
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O Banquetaço BA foi uma manifestação coletiva que ocorreu no Porto da Barra, em 

Salvador - Bahia. No ato foram servidas refeições para mais de mil pessoas em prol do 

CONSEA e em defesa da comida de verdade ao ter maior parte das suas refeições preparadas 

com produtos da agricultura familiar e da agroecologia. Também esteve incluído em sua 

programação momentos de yoga e roda de conversa. 

Figura 01: Logo do Banquetaço BA 

 Fonte: Comissão Organizadora do Banquetaço BA (2019). 

A participação do PET Nutrição na construção do Banquetaço teve seu início a partir 

da integração das(os) petianas(os) ao grupo “Banquetaço BA CONSEA”, criado no aplicativo 

WhatsApp, por meio do qual se deu a comunicação entre os colaboradores do evento, 

possibilitando que fossem definidas datas para reuniões presenciais, onde estiveram presentes 

professoras e professores da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, 

estudantes, nutricionistas e outros interessados.  

As reuniões foram realizadas na Escola de Nutrição da UFBA (ENUFBA), sendo oito 

no total, e tiveram por objetivo a organização do evento, envolvendo o planejamento da 

estrutura, local, materiais necessários e atrações para o dia do ato, com a formação Grupos de 

Trabalho (GTs). Cada um desses ficou responsável por desempenhar um papel na construção 

do evento, dividindo-se em GTs de gastronomia, produção, tesouraria, comunicação e limpeza 

no dia do ato.  
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Figura 02: Reunião do Banquetaço na ENUFBA conduzida por membros do PET Nutrição 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

Além de profissionais e estudantes da Nutrição e da Gastronomia,  a construção do 

Banquetaço na Bahia, contou com as parcerias, a  exemplo do Serviço de Assessoria a 

Organizações Populares Rurais (SASOP), que doou as camisas do Banquetaço para a 

Comissão Organizadora, a fim de viabilizar um meio de angariar fundos, por meio da venda 

dessas, de forma a servir de custeio para as despesas geradas na construção do evento. As 

cooperativas e agricultores familiares forneceram parte da alimentação utilizada no evento; 

reforçando a importância da produção agroecológica, uma das bases da discussão sobre 

alimentação saudável e sustentável. A Casa Mídia Ninja contribuiu na divulgação através de 

mídias sociais, além de ceder o espaço do grupo e unir a programação habitual da Mídia Ninja 

(Yoga e café da manhã) à do Banquetaço. O PET Nutrição conduziu algumas reuniões e teve 

como responsabilidades principais a divulgação do evento, a venda de camisas para 

arrecadação de dinheiro para a construção do evento e ajuda na produção das refeições a 

serem servidas. Para divulgação foram feitas postagens de flyers, textos, imagens e vídeos na 

internet, além de panfletagem, nas quais os integrantes do PET Nutrição puderam conversar 

com outras pessoas para além da área acadêmica e discutir a importância do CONSEA e os 

reflexos de seu fechamento. 

A culminação do ato ocorreu no dia 27 de fevereiro de 2019, em vários estados do 

Brasil conforme havia sido definido pela Comissão Organizadora Nacional. O Banquetaço na 

Bahia foi realizado em Salvador, no Farol da Barra. O PET Nutrição esteve presente, mais 

uma vez, apoiando as atividades realizadas no evento: panfletagem, organização, limpeza e 

servindo comida.  

O processo de estruturação do Banquetaço e as discussões geradas durante esse tempo 

trouxeram reflexões de temáticas já discutidas pelo grupo PET Nutrição. Foi de extrema 

importância para as participantes retomarem os conceitos de comensalidade, segurança 
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alimentar e nutricional e direito humano à alimentação adequada, que servem como base para 

o desenvolvimento de atividades no grupo tutorial. 

A participação na construção deste ato permitiu a vivência na universidade de um 

movimento maciço, diversificado e heterogêneo: abrangendo desde professores, 

universitários, vereadores, agricultores, diretórios acadêmicos, diferentes grupos e 

organizações, além da sociedade civil, todos unidos se mobilizando contra a extinção desse 

órgão através de uma construção horizontal e coletiva, conforme caracterizada por Dória e 

Azevedo (2019). Houve uma grande movimentação e conscientização dos membros de 

diretórios acadêmicos da ENUFBA para participação na estruturação do Banquetaço. Isso foi 

muito gratificante e mostrou a importância desse movimento para os estudantes envolvidos na 

área de nutrição e gastronomia. 

Um dos principais pontos discutidos e amplamente debatidos nas reuniões foi a 

respeito da estrutura do local de preparação dos alimentos que seriam servidos e dispostos à 

mesa no dia do ato. Para reforçar a mensagem da importância de uma produção de alimentos 

sustentáveis e agroecológicos, preconizado pelo Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, houve a contribuição de grupos e cooperativas na arrecadação de alimentos, 

sempre pensando na valorização da comida regional como forma identitária do evento. As 

doações de pequenos agricultores fortaleceram a realização do evento e impulsionaram o 

movimento, o que foi de extrema relevância para a representatividade social frente a 

população, demonstrando a importância da luta pelo direito de acesso ao alimento de 

qualidade, garantido pelo CONSEA como afirma Costa e Bógus (2012). 

A Escola de Nutrição da UFBA, por ser um espaço acadêmico, possui um espaço 

físico com limitações de equipamentos e utensílios necessários para a produção em massa. 

Mediante a isso, foi possível perceber uma forte mobilização dos organizadores/participantes 

para a utilização de cozinhas domésticas para realizar as preparações no sentido de 

descentralizar a produção. 

Figuras 03 e 04: Preparação de comidas a serem servidas no Banquetaço 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

Foram elaboradas estratégias para a criação de um evento sustentável que respeitasse a 

produção de resíduos orgânicos e não orgânicos. Assim, pôde-se perceber uma forte 

preocupação a respeito de como seriam servidas as refeições, e a preocupação quanto ao 

mínimo prejuízo possível ao meio ambiente. Neste sentido, houve consciência ambiental no 
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que tange a utilização de plásticos e papéis, sempre sendo discutida alternativas de menor 

impacto (como por exemplo, uso de folhas de bananeiras para servir). 

O evento possibilitou informar à população sobre o que vem ocorrendo no Brasil, além 

de evidenciar que cada cidadão tem o seu espaço e importância, e por isso tem o dever de 

reivindicar a garantia de seus direitos básicos e fundamentais, dessa forma mobilizando a 

população, e mesmo que talvez de forma sutil, promovendo um espaço de transformação da 

realidade social. Além disso, o evento acabou por gerar a oportunidade de oferecer comida 

segura e de qualidade para as pessoas em situação de rua no local, mesmo que por um dia, não 

de forma assistencialista, mas sim como reflexo de discussões sobre acesso a  essa que só 

evidenciou a importância de lutar não somente em defesa do CONSEA, como também de 

estar sempre buscando meios de garantir os direitos da população, em especial daqueles que 

se encontram, de certa forma, impedidos de lutar por si mesmo. 

Figura 05: Organização no dia do ato 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

Assim, a principal pauta de reivindicação do Banquetaço, para além da extinção do 

CONSEA, se baseia na alimentação adequada em busca de um futuro melhor em termos de 

saúde e nutrição. É um futuro que, segundo Dória e Azevedo (2019), anseia por uma comida 

livre de venenos, justa e de qualidade, que seja acessível por todos. 
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Figura 06: Integrantes do PET Nutrição presentes no ato 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

Conclusões: 

A participação do grupo no movimento Banquetaço se fez extremamente pertinente ao 

reforçar a importância do CONSEA enquanto mecanismo ativo de participação social, luta 

pelo DHAA, combate à fome e à miséria, questões extremamente pertinentes à atuação de 

futuros nutricionistas. Como consequência, os participantes se familiarizaram e despertaram 

para uma maior aproximação com os acontecimentos políticos da esfera da saúde pública. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

As disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral I e Álgebra Vetorial e Geometria Analítica 

estão presentes nos cursos de graduação nas áreas de Ciências Exatas e Ciência da 

Computação. O alto índice de reprovações e retenções nessas disciplinas vem chamando a 

atenção nos últimos anos. Com o objetivo de reduzir tais índices, o grupo PET matemática e 

estatística em conjunto com o PET matemática, ministra em cada início de ano letivo na 

UFCG, um minicurso de nivelamento sobre matemática básica como forma de apoio à 

permanência dos alunos em seus respectivos cursos, tentando sanar dificuldades da 

matemática básica e elementar aprendida durante as séries do segundo grau . O minicurso 

consiste na resolução de alguns exercícios da lista que anteriormente disponibilizada aos 

alunos, é ministrado em dois dias nos períodos da manhã e noite, com uma carga de 4 horas. 

Acreditamos que esta atividade auxilia o aluno ao ingressar no Ensino Superior, 

principalmente nas disciplinas das áreas citadas anteriormente. 

 

Palavras – chave: Índice de reprovações e retenções, Matemática básica, Nivelamento.  

 

Introdução 
 

                                                
1
 PETianos discente (bolsista) do grupo PET “Matemática e Estatística” e discente do curso “Matemática” da 

Universidade “UFCG” 
2
 PETianos discentes (bolsistas) do grupo PET “Matemática e Estatística” e discentes do curso “Estatística” da 

Universidade “UFCG” 
3
 Tutor do grupo PET “Matemática e Estatística” e docente do Departamento “Matemática” da Universidade 

“UFCG”. 
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A matemática é uma das ciências exatas mais importante que existem no cotidiano. Contudo, 

há uma grande dificuldade nesta matéria em todos os tipos de ensino, como escolas e 

universidades. Este último nível de ensino, é o foco deste relatório. Muitos estudantes saem 

do ensino médio e entram em uma universidade com uma compreensão muito baixa em 

assuntos que envolvem a matemática, contribuindo, assim, para uma maior dificuldade nas 

disciplinas estudadas no ensino superior como o cálculo diferencial e a álgebra vetorial, que é 

considerada umas das disciplinas que mais reprovam os estudantes que entram nos cursos de 

engenharia, matemática, física entre outros. Podemos observar que grande parte dos alunos 

têm dificuldades nestas disciplinas por possuir um compreendimento muito baixo na 

matemática básica que é de extrema importância para compreender os assuntos abordados. 

Através do curso de Nivelamento de Matemática Básica, abordando assuntos sobre 

expressões algébricas, produtos notáveis, operações com polinômios, funções e trigonometria. 

Objetivava que todos os alunos participantes, seja ele veterano ou calouros, pudessem nivelar 

tais conteúdos, desta forma ao decorrer do curso foi buscado aperfeiçoar e despertar o 

conhecimento esquecido ou não aprendido nos níveis diferente de ensino, conhecimento este 

referente a tópicos da matemática fundamental que será de suma importância nas disciplinas 

ofertadas no primeiro período da graduação, já que as mesmas exigem uma necessidade maior 

de conteúdos visto em anos anteriores. 

A partir das aulas de nivelamento tornou-se notório que, muitos dos alunos que participaram 

destes nivelamentos traziam muitas dificuldades em conteúdos citados anteriormente. 

Como objetivo especifico tínhamos em vista diminuir o índice de reprovação nas disciplinas 

iniciais, eliminar e corrigir dificuldades nos conteúdos vistor em anos passados, além de 

aprofundar as habilidades em expressões algébricas, produtos notáveis, operações com 

polinômios, funções e trigonometria e com isso melhorar o rendimento e aproveitamento 

acadêmico e reduzir a evasão universitária. 

   

Metodologia 

Previamente, fizemos uma revisão bibliográfica e buscamos reunir em listas de exercícios os 

conteúdos básicos que teriam aplicações em diversas disciplinas do primeiro semestre. 

O público alvo foram os alunos ingressantes do período 2019.1, dos cursos de Bacharelado 

em Estatística, Matemática e Licenciatura em Matemática da UFCG, apesar disso o curso de 

nivelamento também estava com inscrições abertas para todos os cursos de exatas da UFCG. 

Foi notada uma dificuldade considerável nas disciplinas iniciais, que com o tempo acarretava 

em desistências, retenções e baixo desempenho. O curso foi realizado durante dois dias, com 

turmas no turno manhã e noite, no qual as inscrições foram feitas online e divulgadas por 

meio das páginas do grupo PET, pelas coordenações do curso e pela própria instituição, esta 

atividade aconteceu no próprio campus da sede da UFCG, através de listas de exercícios que 

foram disponibilizadas anteriormente ao início do nivelamento para que os alunos pudessem 

resolvê-las antecipadamente, as quais apresentamos soluções em sala buscando sanar as 

maiores dúvidas e dificuldades dos alunos ingressantes. As resoluções eram acompanhadas 

antes de serem apresentadas em sala, pelo tutor do PET Matemática e Estatística, José 

Lindomberg Possiano Barreiro, desde as escritas dos textos, até a forma de apresentação dos 

problemas. 
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Resultados e Discussão 

Participar de tal atividade de extensão é uma experiência bastante proveitosa, que nos agregou 

enormes benefícios, em especial na nossa vida profissional. Além disso, contribui de forma 

significativa na formação dos alunos atendidos. Como existem conteúdos que geralmente não 

são ministrados em sua totalidade nas escolas públicas, o curso de nivelamento teve 

imprescindível contribuição no aumento de conhecimento dos alunos nos conteúdos 

abordados, uma vez que, possivelmente, esses estudantes irão encarar as disciplinas no 

primeiro período. Assim, poderão cursar tais disciplinas com mais facilidade. 

Com a participação nessa atividade, nós, petianos, pudemos adquirir e incorporar habilidades 

e competências dentro do meio acadêmico. É válido ressaltar, ademais, que ao elaborar essa 

atividade, foi possível requintar nosso conhecimento e habilidades nas resoluções de questões 

envolvendo os conteúdos: expressões algébricas, operações com polinômios, funções e 

trigonometria. Em reuniões, procuramos trabalhar as melhores formas de expor as resoluções 

dos exercícios propostos, o que contribui significativamente para nossa compreensão da área. 

Outrossim, é plausível expor que, no desenvolvimento das atividades, a supervisão que 

tivemos do nosso tutor, que, Indispensavelmente, propiciou a obtenção de uma ampla base 

dentro de tal esfera. Percebemos, então, a importância de tal atividade dentro dos domínios do 

programa PET. Dessa forma, perante isso tudo, é inegável que todos os conteúdos discutidos 

no nivelamento se revelaram de extrema importância tanto na formação dos bolsistas, como 

dos alunos iniciantes no ensino superior. 

 

Conclusões 

É comum que os alunos sintam dificuldades nas disciplinas iniciais dos cursos das ciências 

exatas, em que os motivos para tais, são oriundos de que muitos alunos não verem durante o 

ensino médio assuntos como probabilidade, estatística, análise combinatória e o conjunto dos 

números complexos bem como suas propriedades e operações, que são assuntos necessários 

de conhecimento dos alunos nas disciplinas iniciais, a falta de tal conhecimento faz com que 

muitos alunos abandonem o curso. 

A base matemática que deve ser adquirida no ensino básico é de extrema importância para um 

rendimento satisfatório, como nem sempre isso é possível nós do grupo PET iniciamos o 

curso de nivelamento antes mesmo do início normal de aulas do período para sanar essas 

dificuldades a fim de diminuir a evasão dos cursos de matemática e estatística bem como de 

outros cursos de exatas, para que os alunos tenham uma compreensão mais satisfatória dos 

conteúdos abordados durante a graduação. 

Contudo podemos dizer que esta atividade foi plenamente desenvolvida, visto que os alunos 

conseguiram compreender as questões abordadas nas listas de exercícios e nos 

disponibilizamos para sanar dúvidas posteriores que por algum motivo não tivessem sido 

sanadas durantes as aulas. 
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EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

Resumo 

O presente trabalho buscou ofertar um curso composto de aulas teóricas e práticas em três 

diferentes escolas públicas de Ensino Médio, localizadas no município de Fortaleza-CE, sobre 

o assunto Biologia Molecular. Os dados foram obtidos através da aplicação de um mesmo 

questionário, aplicados no início e no final de cada curso, contendo questões básicas acerca da 

Biologia Molecular, objetivando analisar o conhecimento inicial e assimilado pelos 

participantes ao longo do curso. A análise dos resultados obtidos, demonstrou que a Escola C 

apresentou um maior percentual médio de acertos (90,60%), seguido pela Escola A (85,27%) e 

a Escola B (6,60%). Entretanto, observou-se que a Escola C continha uma menor quantidade 

de alunos participantes (27,27%), quando comparado com a Escola A (40,00%), demonstrando 

que as porcentagens de acertos podem ter sido influenciadas pela quantidade de participantes 

do projeto. Apesar disso, nota-se que, com os resultados obtidos, o projeto de extensão 

“Biologia Molecular nas Escolas: Um Novo Conceito de Aprendizagem” apresenta uma grande 

importância na abordagem inovadora do processo de ensino/aprendizagem de um conteúdo 

pouco contemplado na estrutura curricular das escolas, sendo, portanto, eficaz para o objetivo 

de promover e de ampliar o conhecimento, colaborando para melhor formação dos estudantes. 

 

Palavras – chave 

Biologia Molecular; Ensino; Aprendizagem; Extensão. 

                                                 
1PETiana bolsista do grupo PET – UFC Farmácia e discente do curso de Farmácia da Universidade Federal do 

Ceará. 
2PETianos bolsistas do grupo PET – UFC Farmácia e discentes do curso de Farmácia da Universidade Federal 

do Ceará. 
3PETiana tutora do grupo PET – UFC Farmácia e docente do Departamento de Farmácia (DEFA) da 

Universidade Federal do Ceará. 

387



 
 

 

 

Introdução 

O ensino científico tem sido bastante valorizado na formação de profissionais qualificados, e 

esse conhecimento é fundamental para a formação de uma sociedade que entende e participa de 

debates relacionados a diversos temas (BONZANINI, 2005). Consoante a isso, o estudo da 

Biologia Molecular tem possibilitado inúmeros avanços à pesquisa, agregando, desse modo, 

importância à sua compreensão e atualização diante da formação acadêmica. 

Apesar da sua intensa presença em nosso cotidiano, a Biologia Molecular não possui uma 

inserção suficiente em currículos escolares, especialmente em escolas de ensino médio público. 

No que se refere à sequência dos estudos, a deficiência de conhecimentos reflete diretamente 

no embasamento construído ao longo do processo de ensino, dificultando o pleno aprendizado 

dos principais fundamentos de Biologia Molecular em momentos futuros (MELO; CARMO, 

2009). 

Diante disso, objetivando transmitir conceitos básicos de Biologia Molecular, o presente 

trabalho buscou ofertar aulas teóricas e práticas em escolas de ensino médio para mostrar a 

importância do seu estudo e da sua aplicabilidade no cotidiano, além de estimular o 

desenvolvimento de um olhar científico e questionador dos alunos envolvidos. 

 

Metodologia 

O programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Farmácia realiza anualmente cerca de três 

edições do projeto Biologia Molecular nas Escolas. No ano de 2018, o grupo PET/UFC-

Farmácia esteve em escolas do setor público, sendo elas: EEEP Paulo VI, E.E.M.T.I. Presidente 

Humberto de Alencar Castelo Branco e EEFM Estado do Paraná, todas situadas em Fortaleza. 

O público alvo foram alunos de segundos e terceiros anos do ensino médio que, por meio do 

termo de consentimento livre e esclarecido previamente assinado, concordaram em participar 

do projeto. Além disso, os diretores de cada escola também assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Os cursos foram realizados no primeiro semestre do ano de 2018 nas escolas EEEP Paulo VI e 

E.E.M.T.I. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, e no segundo semestre do mesmo 

ano, na escola EEFM Estado do Paraná. Os temas foram discutidos mediante a aulas teóricas e 

práticas, ministradas pelos integrantes do PET/UFC-Farmácia. As aulas práticas foram 

realizadas nos laboratórios das escolas, e tiveram o seu conteúdo baseado nos exemplos e 

exercícios aplicados nas aulas teóricas. 

Durante o projeto, são abordados temas pertinentes à Biologia Molecular, além disso, esse 

Projeto contribui para fomentar o conhecimento dos alunos que, futuramente, irão fazer o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  Os integrantes do PET/Farmácia-UFC receberam 

treinamento através de aulas teóricas e práticas, discussão de casos e orientação didática da Ex-

Tutora do programa, além de cursarem a cadeira optativa de Biologia Molecular.  

O Projeto segue um cronograma onde cada dia são realizadas duas aulas com duração de 50 

minutos, totalizando um curso composto por 10 aulas. As aulas são ministradas em cinco dias, 

durante uma semana. No primeiro dia, é realizada a apresentação do Projeto e a aula sobre  
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“Introdução à Biologia Celular e Organelas Celulares”. No segundo dia, além da aula sobre 

“Aminoácidos, Proteínas; DNA, RNA e Replicação”, é feita a prática da extração do DNA da 

banana. No terceiro dia, é ministrada a aula sobre “Síntese de Proteínas; Transcrição e Tradução 

e é executada a Dinâmica do DNA. O quarto dia é composto por duas aulas teóricas sobre 

“Divisão Celular e Genética”. Por fim, no quinto dia, é ministrada a aula sobre “Biotecnologia 

e Engenharia Genética” e para finalizar o curso é realizado um Quizz sobre a última aula. 

Auxílios tecnológicos e culturais, como vídeos, apresentação de slides e música, foram 

utilizados para dar mais interatividade e dinamismo nas aulas, além de trabalhos em grupo, 

leitura e discussão sobre o que foi abordado. 

No início de cada curso, foi aplicado um questionário com 12 perguntas objetivas sobre 

conhecimentos gerais de Biologia Molecular, os quais foram posteriormente abordados nas 

aulas. Ao final do curso, o mesmo questionário foi reaplicado, objetivando analisar o 

conhecimento assimilado pelos participantes ao longo da semana. Após a realização da 

atividade, os dados foram compilados utilizando a ferramenta Microsoft Excel para análise das 

respostas antes e depois da ministração do curso. 

 

 

 

 

                               

Figura 01: Pôster utilizado para divulgação do projeto nas escolas 

Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 02: Questionário utilizado no primeiro e no último dia do projeto 

Fonte: O autor 
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Resultados e Discussão 

Da Escola A, participaram 22 alunos, da Escola B, 18 alunos e da Escola C, 15 alunos, obtendo 

um total de 55 alunos participantes.  

 

 

 

 

 
Tabela 01: Quantidade e percentagem de alunos participantes do Curso nas escolas A, B e C. 

Fonte: o Autor. 

 

Quanto à aprendizagem, observou-se aumentos percentuais médios de acertos, que demonstram 

a importância e a influência do Projeto no aprendizado dos alunos quanto à Biologia Molecular, 

resultando em aumentos expressivos, conforme demonstrado na Tabela abaixo: 

 
 

 

 

 

 
 

Tabela 02: Aumento de acertos expressos em percentual médio. 

Fonte: o Autor. 

 

Para cada escola, foi analisado em quais temas os alunos tiveram um maior rendimento de 

aprendizagem. Na Escola A, a aula de “Síntese Proteica” apresentou o maior aproveitamento; 

na Escola B, a questão sobre “RNA mensageiro” foi aquela que apresentou o maior número de 

acertos; já na Escola C, “As diferenças entre DNA e RNA” foi a temática melhor compreendida 

pelos participantes. 

Com os resultados da Tabela 02, é possível observar um maior aumento percentual médio de 

acertos na Escola C (90,60 %) e na Escola A (85,27 %), o que indica que o aprendizado nessas 

escolas foi mais expressivo que na Escola B (69,60 %). No entanto, a Escola C que obteve um 

maior aumento nessa variável, conforme a Tabela 01, é a escola que possui menos alunos 

participando do Projeto, sendo esses apenas 15 (27,27%). Isso pode revelar resultados menos 

confiáveis, se comparado com a Escola A, em que participaram 22 alunos (40,00%) e obteve 

quase o mesmo percentual de acertos que a Escola C. 

 

Conclusão 

Em suma, o estudo baseado em uma parceria entre Universidade e Escola como possibilidade 

de acesso ao conhecimento sobre a Biologia Molecular, demonstrou eficácia, observando os 

resultados apresentados.  A particularidade desse projeto em propor ações nas escolas com 

recursos didáticos que inicialmente foram estudados e trabalhados pelos discentes da 

Universidade, mostrou-se uma boa estratégia de aprendizado para os participantes, uma vez que 

os mesmos adquiriram conhecimento que auxiliaram no desenvolvimento e aproveitamento 

escolar, com base nos aumentos percentuais em todas as escolas no qual o Projeto foi aplicado. 

Foi observado que o conteúdo de Biologia Molecular ainda é pouco contemplado na estrutura 

curricular das escolas, no entanto, o Projeto mostrou-se eficaz para o objetivo de promover e 

de ampliar o conhecimento, colaborando para melhor formação dos estudantes. 

Escolas Alunos 

A 22 

B 18 

C 15 

Escolas Aumento Percentual Médio de Acertos 

A 85,27 % 

B 69,60 % 

C 90,60 % 
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EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

 

Resumo 

A percepção comum da economia brasileira nem sempre é a mais próxima da realidade, 

portanto, se faz necessário um trabalho que envolva estudos aprofundados, levantamento 

de dados, bagagem teórica, observação empírica e análise. A pesquisa sobre a dinâmica 

econômica brasileira facilita a elaboração de diagnósticos que proporcionem à 

comunidade maior compreensão sobre a situação econômica em que se vive. Para isto, é 

fundamental um trabalho didático que aproxime as pessoas da complexidade 

socioeconômica da qual fazem parte. Tendo ciência da importância que tais informações 

possuem para tomada de decisões e até mesmo formação cidadã, os membros do PET-

Economia da Universidade Federal de Campina grande elaboram periodicamente um 

Boletim de Análise de Conjuntura Econômica contendo informações sobre as principais 

variáveis que representam a situação econômica do país. A metodologia utilizada consiste 

no tratamento de dados disponibilizados por órgãos públicos e construção de análises, 

juntamente com elaboração de diagnósticos. Os resultados são diagnósticos assertivos 

que elucidam a real situação econômica do país. 

 

Palavras-chave: Política Monetária. Política Fiscal. Mercado de Trabalho. Atividade 

Econômica. 

 

 

 

Introdução 

 

A pesquisa é um dos pilares fundamentais que compõem a vida acadêmica. 

Estimular sua prática, portanto, é salutar dentro de grupos de educação tutorial. A prática 

da pesquisa acadêmica e da discussão e delimitação de temas e objetos de estudo deve ser 

uma constante na vida de um aluno, durante sua graduação. Além de instigar o gosto pela 

pesquisa para além dos limites do Programa, a formação de tais grupos permite ao que 

deles participam ampliar seus conhecimentos, aprofundando-os na medida em que a 

mesma avança. 

Com o propósito de manter a comunidade acadêmica e não acadêmica informada 

sobre o desempenho das principais variáveis econômicas, o Boletim traz uma 

apresentação e breve análise das principais dessas variáveis, distribuídas nos seguintes 

grupos: política monetária e inflação, política fiscal, mercado de trabalho e atividade 

econômica. 

 

                                                           
1 Discente do curso de Ciências Econômicas, integrante do grupo PET Economia e do Grupo de 

Acompanhamento e Análise da Conjuntura Econômica.  
2 Integrantes do PET – Economia/UFCG. 
3 Professora Adjunta da UAECON/UFCG e tutora do PET - Economia. 
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Metodologia 

 

Todas as variáveis são disponibilizadas periodicamente por órgãos públicos como 

IBGE, BCB, CAGED e outros. Os procedimentos metodológicos para levantamento de 

dados foram determinados pelo caráter da pesquisa quali-quantitativa, assim tornando 

possível compreender a dinâmica da economia brasileira a partir do comportamento dos 

dados econômicos, mas também através dos fatores sociais, políticos e geopolíticos que 

direta ou indiretamente estão relacionados com as variáveis analisadas. 

Assim, além do comportamento dos dados numéricos, é indispensável uma 

compreensão tanto em termos de estrutura econômica como também de conjuntura, nunca 

deixando de lado a bagagem teórica que envolve a economia enquanto ciência.  

 

Resultados e Discussão 

 

Com a verificação empírica do comportamento das variáveis econômicas, fica 

mais fácil para os alunos realizarem um paralelo entre teoria econômica e efeitos práticos 

de medidas econômicas e a realidade. Quanto o propósito de manter a comunidade 

acadêmica e não acadêmica informada, não apenas se constrói uma análise do 

desempenho das principais variáveis, como oferece uma versão alternativa de análise do 

panorama econômico que nem sempre convergente com o que é divulgado pela grande 

mídia, proporcionando aos estudantes, muitas vezes capacidade de diagnóstico mais 

assertivos. 

A política monetária é o instrumento através do qual o governo controla a oferta 

e demanda por moeda garantindo, assim, as condições ideais de liquidez para a economia. 

Por sua vez, a inflação pode ser definida como o aumento generalizado e contínuo do 

nível de preços que provoca uma perda no valor de compra da moeda. Para o bom 

funcionamento da economia, é necessário que o governo consiga mensurar a quantidade 

de moeda e suas derivações, através dos agregados monetários, e manter estável o nível 

de preços e o poder de compra da moeda nacional. 

Variáveis analisadas: Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Índice de 

Preços ao Produtor (IPA), Índice Geral de Preços (IGP), Taxa SELIC e Agregados 

Monetários. Fonte dos dados: IBGE e BCB. 

A política fiscal pode ser definida como o conjunto de medidas através das quais 

o governo arrecada receitas e realiza despesas com o propósito de cumprir três funções: 

estabilização macroeconômica, redistribuição de renda e alocação de recursos. Os 

resultados do governo podem ser analisados focando, por exemplo, a qualidade do gasto 

público e seus impactos no bem-estar dos cidadãos. Para essa finalidade, podem ser 

utilizados indicadores de fluxo e estoque: resultados primários e nominal e dívidas bruta 

e líquida, respectivamente. 

Variáveis analisadas: Dívida líquida e bruta do governo geral, dívida líquida do 

setor público, resultado primário e nominal (NFSP) e juros nominais. Fonte dos dados: 

BCB. 

O mercado de trabalho associa aquele que estão buscando empregos 

(demandantes) com aqueles que os estão ofertando (ofertantes). A análise desse mercado 

e das suas condições é de fundamental importância, pois permite, entre outras coisas, 

identificar como está ocorrendo a interação entre os atores, que postos de trabalho estão 

sendo gerados, o grau de formalidade e informalidade presente no mesmo, a taxa de 

desocupação da economia etc. Ademais, o comportamento mercado de trabalho reflete e 

é resultado, em algum grau, da conjuntura econômica. 
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Variáveis analisadas: Taxa de desocupação, nível de ocupação, pessoas 

desocupadas, rendimento médio e evolução do emprego formal (admissões e 

desligamentos no Brasil, por atividade econômica e regiões). Fonte dos dados: IBGE e 

CAGED. 

A atividade econômica de um país consiste na soma de transações com bens e 

serviços (incluindo produção e comercialização), em um determinado período de tempo. 

Dito de outra forma, toda ação destinada a produzir, distribuir ou consumir riquezas pode 

ser considerada como atividade econômica. A análise desse tema é relevante, tendo em 

vista que permite identificar as condições de crescimento de uma economia, seus limites, 

gargalos e oportunidades. A atividade econômica, no sistema capitalista, apresenta-se de 

maneira cíclica com fases de expansão e retração. Variáveis analisadas: PIB, saldo da 

balança comercial, produção da industrial geral, volume de vendas: comércio varejista e 

material de construção, volume de serviços totais e contas nacionais trimestrais. Fonte 

dos dados: IBGE e BCB. 

Todas essas variáveis estão diretas ou indiretamente relacionadas com o cotidiano 

de toda a sociedade. Assim, a atividade fornece informações úteis para a comunidade 

acadêmica e não acadêmica sobre panorama econômico do país. Os boletins são 

publicados, a cada trimestre, na página do PET – Economia 

(www.peteconomia.ufcg.edu.br). 

 

Conclusões 

 

Além de cumprir seu papel no que diz respeito aos objetivos de um dos pilares da 

vida acadêmica, isto é, a pesquisa, a elaboração do Boletim de Conjuntura Econômica 

exerce um papel fundamental para um estudante de Ciências Econômicas, uma vez que, 

o aproxima da teoria e da prática, serve de verificação empírica, consequentemente, da 

validação do que se é estudado durante a graduação, mais do que isso, auxilia na 

compreensão do que é ser um economista. 

Com as informações contidas no Boletim, pautadas em dados e com diagnósticos, 

conforme já ressaltado, assertivos, a atividade proporciona um útil material para tomada 

de decisões ou até mesmo apenas em caráter de esclarecimento, que envolva a dinâmica 

econômica brasileira. 
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INTRODUÇÃO

O curso de graduação em Engenharia Civil demonstra a

necessidade da utilização de ferramentas computacionais

para formar um profissional mais prático e apto.

Assim, tornou-se uma grande necessidade a capacitação

dos alunos em calculadoras gráficas e softwares

específicos para a prática da Engenharia Civil.
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INTRODUÇÃO
❑ Em diversas disciplinas do curso de Engenharia Civil, assim

como no mercado de trabalho, é necessário o domínio sobre
calculadoras gráficas e softwares.

❑ A utilização destas ferramentas não é de amplo
conhecimento e o Grupo PET Engenharia Civil FEIS UNESP
idealizou a atividade denominada CAPACITA CIVIL, que
consiste na realização de diversos cursos.

❑ A atividade CAPACITA CIVIL é realizada com o apoio da
Empresa Júnior e do Centro Acadêmico.

❑ Os cursos mais comumente ministrados são os seguintes:
Calculadora HP 50g, Calculadora HP Prime, AutoCAD, Excel,
Ftool e SketchUp.
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METODOLOGIA
Figura 01: Realização do curso de Ftool em 2018

. 
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METODOLOGIA

❑ Houve uma pesquisa de opinião para se ter certeza sobre a
real necessidade da realização da atividade CAPACITA CIVIL.

❑ O Grupo PET identificou os integrantes do próprio grupo que
podiam ministrar alguns cursos e procurou voluntários que
pudessem ministrar cursos gratuitamente.

❑ Os cursos são realizados semestralmente durante uma
semana, em período noturno, no Laboratório Didático de
Computação do Departamento de Engenharia Civil, com o
apoio e consentimento oficial do chefe de departamento.

❑ O número de vagas em cada curso é bastante restrito para
haver um maior aproveitamento dos alunos participantes.
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RESULTADOS

Após o término de cada edição do CAPACITA CIVIL, o

Grupo PET Engenharia Civil solicita aos participantes

o preenchimento de um questionário que serve de

feedback para a atividade desenvolvida

401



RESULTADOS

❑ Organização do evento = 8,53

❑ Coffee break = 8,41

❑ Cursos ministrados = 7,91

❑ Comentários livres: sugestões de melhoria na organização e
solicitações para realização de outros cursos que não foram
oferecidos

❑ Os resultados apontam que esta atividade tem um impacto
positivo no que se refere à filosofia do PET em integrar os pilares;
pois, inicialmente há uma pesquisa sobre o conteúdo de cada
curso o produto é transformado em uma atividade de ensino ao
ministrar os cursos para os demais alunos da graduação.
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CONCLUSÕES

❑ O Grupo PET Engenharia Civil da UNESP alcançou o objetivo
que foi proposto com a realização da atividade CAPACITA
CIVIL, pois realizou cursos sobre as ferramentas
computacionais mais utilizadas na graduação,
proporcionando um aumento no desempenho acadêmico e
capacitando os alunos para a prática da profissão.

❑ Além disso, a atividade CAPACITA CIVIL proporciona a
indissociabilidade dos pilares de ensino e pesquisa como
meio de transformação para o aluno de graduação, podendo
futuramente agregar o pilar de extensão para a comunidade
externa à universidade que trabalha no campo da
Engenharia Civil. 403
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EIXO TEMÁTICO: Inclusão como meio de Transformação 

 
 

Resumo 
Este projeto tem como objetivo capacitar em informática imigrantes que já tenham certo             
conhecimento da língua portuguesa, além disso visa oportunizar estudantes das áreas de            
ciências exatas a participação em ações de forte demanda social. Esta participação consiste             
em elaborar material didático e ministrar aulas em dois níveis de aprendizado em informática:              
básico e intermediário. A metodologia consiste em apresentar o conteúdo da aula e sugerir              
exercícios de complexidade crescente. Até o início do primeiro semestre de 2019, 207 alunos              
concluíram os cursos de capacitação em informática. A avaliação do curso, por parte dos              
imigrantes, mostra que eles têm consciência da importância desse tipo de formação para o              
mundo do trabalho. Eles gostariam que o número de aulas e sua duração fossem maiores.               
Contudo, devido a limitações físicas, tal demanda não pode ser correspondida. Também é             
importante salientar o impacto que este projeto tem na vida daqueles que contribuíram para o               
processo, seja pela experiência com a docência ou apenas por entrar em contato com pessoas               
cujos referenciais históricos, políticos e sociais diferem dos nossos. O que espera-se para o              
ano de 2019 é uma possível expansão para um terceiro laboratório, onde poderão ser              
ministradas aulas de formação mais especializada, para alunos que tenham concluído o curso             
intermediário de informática ou que sejam imigrantes que reingressam seus cursos de            
graduação na UFPR.  
 
Palavras – chave  
acolhimento, ensino, imigrantes, informática, inserção social 
 
Introdução 

1  PETiana (bolsista) do grupo PET Computação e discente do curso Informática Biomédica da 
Universidade Federal do Paraná 
2 PETiano (egresso) do grupo PET Computação e discente do curso Ciência da Computação da 
Universidade Federal do Paraná 

3 Tutora (bolsista) do grupo PET Computação e docente do Departamento de Informática da 
Universidade Federal do Paraná 
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O ato da migração pode ser entendido como a entrada, imigração, ou saída, emigração, de               
uma pessoa ou grupos de pessoas em uma região ou país, na maioria dos casos ocasionado por                 
busca de melhores oportunidades de vida. O Brasil passou por diversos fluxos de migração e,               
mais recentemente, desde 2010, recebe ondas migratórias de caráter humanitário advindas           
principalmente do Haiti, mas também de refugiados de outros países como a Síria e              
Venezuela. Diante deste cenário, desde 2014, uma série de iniciativas foram elaboradas na             
Universidade Federal do Paraná (UFPR), voltadas ao atendimento das demandas de migrantes            
e refugiados inicialmente vinculadas ao projeto “Português Brasileiro para Migração          
Humanitária”(GODOY, G. G; GEDIEL, J. A. P.,2016). Com o tempo, tais iniciativas foram             
integradas, sob a tutela da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da UFPR, no contexto do               
programa de extensão "Política Migratória e Universidade Brasileira". Esta integração de           
projetos consolida a iniciativa da UFPR em construir propostas de políticas públicas para a              
migração humanitária e para o papel das universidades públicas neste processo (FRIEDRICH            
et al., 2017). O projeto de Capacitação em Informática para Migração Humanitária está             
inserido neste programa. O objetivo inicial deste projeto, de caráter humanitário, foi de apoio              
à integração da população imigrante através do ensino de informática. Identificou-se, além            
disso, a oportunidade de estudantes das áreas de ciências exatas e de tecnologia participarem              
em ações de forte demanda social. 
 
Metodologia 
O curso de informática é dividido em dois níveis de aprendizado: básico e intermediário.              
Contribuem para o projeto discentes dos cursos de ciências exatas e tecnologia da UFPR, que               
se organizam em equipes de trabalho responsáveis por elaborar material didático e ministrar             
aulas em ambos os níveis de aprendizado em informática. As aulas ocorrem aos sábados, das               
13h e 30min às 15h, horário que antecede as aulas de português, sendo que estas ocorrem das                 
15h às 18h. O curso de informática está compreendido num período de 10 a 12 semanas,                
sendo a organização do conteúdo de cada curso realizada em função do número de aulas que                
serão efetivamente ministradas a cada semestre. O nível básico é direcionado aos alunos que              
não possuem experiências significativas com o computador, durante o qual a prática de             
digitação mostra-se essencial, assim como o contato com a Internet. O nível intermediário             
desenvolve o domínio sobre softwares de grande valia profissional, como editores de texto e              
planilhas eletrônicas. Em cada turma, um acadêmico fica responsável em ser o “professor”,             
enquanto os demais exercem a função de “monitores”. A metodologia consiste em, num             
primeiro momento, divulgar os cursos de informática aos alunos do curso de português, este é               
um pré-requisito do projeto, pois é fundamental o adequado entendimento entre           
professores-alunos durante as aulas. Após a inscrição dos interessados, aplica-se uma prova            
de nivelamento que visa enquadrar os alunos no nível adequado de aprendizado. Durante as              

407



 
 
 
aulas, o conteúdo é apresentado e, em seguida, são sugeridos exercícios de complexidade             
crescente. Isto permite que aqueles que possuem maior domínio de conteúdo possam avançar             
de forma autônoma, ocupando todo o tempo de aula disponível, enquanto os monitores             
acompanham os alunos com maior dificuldade.  
 
Resultados e Discussão 
Até o início do primeiro semestre de 2019, 207 alunos concluíram os cursos de capacitação               
em informática. A avaliação do curso, por parte dos imigrantes, mostra que eles têm              
consciência da importância desse tipo de formação para o mundo do trabalho. Eles também              
gostariam que o número de aulas e sua duração fossem maiores. Contudo, devido a limitações               
físicas e a janela estreita entre o curso de português e o de informática, tal demanda não pode                  
ser correspondida.  
Levando em consideração a importância na formação acadêmica de atividades de ensino e de              
extensão, o projeto oferece relevante impacto na vida daqueles que contribuíram para o             
processo pois proporciona experiência em docência e vivência com diferentes culturas,           
oportunizando, desse modo, que estudantes das áreas de ciências exatas e de tecnologia             
estabeleçam contato com pessoas cujos referenciais históricos, políticos e sociais diferem dos            
seus. 
 
Conclusões: 
Os cursos de capacitação em informática para migração humanitária já formaram mais de             
duzentos alunos, sendo possível verificar, através da aplicação de formulários de avaliação,            
que os participantes adquiriram conhecimentos úteis, principalmente para auxiliar sua          
inserção no mercado de trabalho. Além disso, a metodologia proposta se mostra efetiva pois,              
ao longo das aulas, é perceptível a evolução e aquisição de novas habilidades por parte dos                
alunos, que adquirem confiança para executar tarefas rotineiras em computadores. 
O que se espera para o segundo semestre de 2019 é uma possível expansão para um terceiro                 
laboratório, onde poderão ser ministradas aulas de formação mais especializada, para alunos            
imigrantes que reingressaram no ensino superior na UFPR ou para aqueles que tenham             
concluído o curso intermediário de informática. O conteúdo destas aulas implicará no            
aprendizado de softwares voltados para desenho (CAD), planilhas eletrônicas (avançado),          
introdução à programação, desenvolvimento web, entre outros. 
 
Referências: 
FRIEDRICH, T. S. et al. Política Migratória e Universidade Brasileira: A experiência do             
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Resumo 

Com os avanços que ocorrem na área da engenharia, é notório a importância de procurar 

maneiras da inclusão de novas tecnologias. Com isso, é viável a integração de novos 

conhecimentos aos alunos buscando a melhor performance para tal. Softwares como Revit e 

Excel vem sendo cada vez mais requisitados no mercado de trabalho devido a atribuições como 

clareza, objetividade e prático manuseio. A partir dessa concepção, o grupo PET (Programa de 

Educação Tutorial) de Engenharia Civil de Natal – RN ministrou minicursos de Revit e Excel 

para os alunos da graduação da Universidade Potiguar com o objetivo de desenvolver 

conhecimentos na utilização destes para a vida acadêmica e profissional dos graduandos. A 

metodologia abordada buscou obter avaliação dos alunos através de um questionário online, 

sendo respondidas perguntas objetivas, e quantificaram conhecimentos por meio de escala 

avaliativa. O desenvolvimento e abordagem dos minicursos foi dividida em três etapas, (1) 

Preparação do minicurso pelos ministrantes; (2) Aplicação do minicurso; e (3) Pesquisa de 

Satisfação. Os resultados obtidos foram considerados bastante satisfatórios, levando em conta 

a avaliação positiva dos discentes demonstrados na recomendação dos cursos e na autoavaliação 

a respeito da absorção de conhecimentos adquiridos sobre os softwares.  
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Dessa forma, a atividade de extensão e ensino desenvolvida pelo PET impactou positivamente 

no aprimoramento acadêmico dos graduandos na universidade. 

 

Palavras – chave  

Engenharia Civil; Ensino; Revit; Excel; Extensão.  

 

Introdução 

Com os avanços que ocorrem na área da engenharia, é notório a importância de procurar 

maneiras da inclusão de novas tecnologias, e assim trazer benefícios na formação do aluno e 

facilitar a construção do seu conhecimento (MODLER, 2005; DOMINICINI E COELHO, 

2014).  Os softwares são ferramentas que vem sendo muito utilizadas para a busca de novos 

conhecimento e aprofundamento em determinada área de atuação. No âmbito da Engenharia 

Civil existe uma constante evolução quando se trata de softwares para auxiliar na educação 

referente a esse curso (PASSOS, VENEGA E ROCHA,2017). 

O Excel, por exemplo, é uma planilha eletrônica desenvolvida pela Microsoft, com o 

objetivo de organizar planilhas, fazendo cálculos, organizando dados mais facilmente, por 

possuir um layout claro e objetivo, facilitando assim o seu uso. Segundo Abreu (2002), a 

planilha eletrônica é de utilização cômoda, fácil, permitindo uma aprendizagem interativa que 

possibilita a resolução de problemas, além de ser um software de fácil disponibilidade. Além 

dele também existe as novas tendências da Engenharia Civil, como o Revit. O Revit é um 

software da Autodesk que compõe a filosofia BIM (Building Information Modeling). Um 

sistema de engenharia e arquitetura que abrange todas as fases do projeto e documentação. O 

software, como faz parte da tecnologia BIM traz inúmeras vantagens operacionais como, 

economia de tempo, melhor precisão dos modelos, diminuição de custos, e redução de 

retrabalho. (JUSTI, 2008) 

O modo de pensar em BIM já é realidade em diversas empresas e o aluno deve se 

atualizar em relação ao mercado. O fato dos modelos BIM já centralizarem todas as 

informações de um projeto para todos os setores da empresa possibilita a redução de 

inconsistências e incompatibilidades de projetos, além de melhorar o planejamento e o controle 

de prazos e custos, fazendo assim a etapa de concepção do empreendimento ainda mais 

importante. (SANTOS, 2017) 

Com as novas necessidades da Engenharia Civil, o PET (Programa de Educação 

Tutorial) de Engenharia Civil de Natal – RN desenvolveu cursos de Revit e Excel para os alunos 

da graduação da Universidade Potiguar visando o ensino dos softwares e o melhor 

desenvolvimento técnicos dos futuros engenheiros. Dessa forma esse trabalho vem com o 

objetivo de analisar os benefícios trazidos pelos minicursos desenvolvidos pela equipe do PET 

aos alunos de graduação em Engenharia Civil, observando principalmente como aquele 

conhecimento impactou o conhecimentos e a percepção do participantes sobre os softwares 

ensinados.  
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Metodologia 

A metodologia abordada buscou obter avaliação dos alunos por meio de respostas em 

um questionário, disponibilizado online na ferramenta Google Forms. Nessa pesquisa de 

satisfação, os alunos participantes dos minicursos responderam perguntas objetivas e 

quantificaram conhecimentos por meio de escala avaliativa. A atividade foi desenvolvida na 

Universidade Potiguar (UnP), localizada em Natal/RN, para discentes da graduação de 

Engenharia Civil. Ao total, 40 (quarenta) alunos participaram de forma efetiva das aulas, assim, 

obteve-se cerca de 90% de participação na avaliação por meio do formulário. O 

desenvolvimento e abordagem dos minicursos foi dividida em três etapas (Figura01): (1) 

Preparação do minicurso pelos ministrantes; (2) Aplicação do minicurso; e (3) Pesquisa de 

Satisfação;  

 
Figura 01: Fluxograma da metodologia 

Fonte: autor (2019) 

 

No desenvolvimento do minicurso de Excel Básico, que foi ministrado por dois alunos 

do PET, durante 4 (quatro) horas, em 1 (um) dia, o conteúdo programático (Figura 03) foi 

desenvolvido para auxiliar e atender as necessidades de aprendizado para realização de 

atividades na área. Os tópicos abordados foram: Introdução a interface do Excel, formatação e 

formação de tabelas com funções e gráficos. Ao final, aplicou-se exercícios de fixação. Foi 

elaborada uma apostila (Figura 02) para auxilio no aprendizado do software.  
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Para o minicurso de Revit Architecture Básico, optou-se por seguir metodologia baseada 

na execução de dois projetos arquitetônicos (Figuras 04 e 05), de modo que, ao fazer a 

modelagem, os alunos aplicaram os comandos. O conteúdo programático abordado foi: 

Instalação de template, importação de dwg, níveis, cortes, paredes, janelas, portas, pisos, 

telhado, ambientes, escada, tabelas, fachadas, componentes, superfície topográfica, cotas e 

renderização. As aulas foram ministradas por dois alunos do PET, que apresentam a dinâmica 

de utilização do software no desenvolvimento de projeto arquitetônico. O curso teve duração 

total de 20 (vinte) horas, sendo realizado em 5 (cinco) dias com quatro horas diárias. 

 

Figura 04: Projeto I desenvolvido no minicurso de Revit 

Fonte: autor (2019) 

 

Fonte: autor (2019) 

Figura 02: Material desenvolvido 

Fonte: autor (2019) 

Figura 03: Conteúdo programático – Excel 
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Figura 05: Projeto II desenvolvido no minicurso de Revit 

 

Fonte: autor (2019) 

 

Para levantamento de dados a respeito da eficácia dos minicursos, aplicou-se a pesquisa 

de satisfação com 12 perguntas, como mostra na figura 06. Para análise de resultados, foram 

elaborados gráficos a partir das respostas obtidas. 

 

Figura 06: Perguntas realizadas na pesquisa de satisfação 

Fonte: autor (2019) 
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Resultados e Discussão 

Os minicursos realizados tiveram resultados bastante satisfatórios no que diz respeito a 

evolução no conhecimento dos softwares propostos, nas Figuras 07 e 08 verifica-se que na 

turma de Excel, 75% dos alunos tinham grau de conhecimento no intervalo de 0 a 2, após o 

minicurso por meio da autoavaliação, nota-se que 68,8% da turma obteve grau de conhecimento 

de 4 a 5. 

 

Figura 07: Conhecimento em Excel antes do minicurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: autor (2019) 

 
Figura 08: Conhecimento em Excel após o minicurso 

Fonte: autor (2019) 

 

No minicurso de Revit, o resultado foi ainda mais expressivo. Cerca de 95,2% dos 

alunos chegaram com grau de conhecimento de 0 a 1, ou seja, nenhum contato com o software, 

após o minicurso, 90,5% da turma demostrou ter adquirido os conhecimentos básicos do Revit 

Architecture (Figuras 09 e 10). 

 

 

 

 

 

 

415



 
 

Figura 09: Conhecimento em Revit antes do minicurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor (2019) 

 

Figura 10: Conhecimento em Revit após o minicurso 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: autor (2019) 

 

Em relação a didática dos cursos, conhecimento dos ministrantes, quantidade de horas 

propostas para atingir o objetivo dos minicursos e o grau de satisfação dos alunos, os resultados 

foram positivos, acima dos 87% em ambos os minicursos. 
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Figura 11: Resultados do minicurso de Excel 

Fonte: autor (2019) 
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Figura 12: Resultados do minicurso de Revit 

Fonte: autor (2019) 

 

Por fim, acima de 90% dos alunos que colaboraram nos minicursos de Revit Architecture 

e Excel, recomendariam outros alunos a participarem dos minicursos lecionados pelo PET, 

como mostra nas figuras 13 e 14. Ao todo, aproximadamente quarenta alunos participaram das 

turmas e avaliação dos minicursos (Figuras 15 e 16). 
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Figura 13: Índice de indicação - Excel 

Fonte: autor (2019) 

 

Figura 14: Índice de indicação – Revit 

Fonte: autor (2019) 

 
Figura 15: Turma Revit 

 

Fonte: autor (2019) 
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Figura 16: Turma Excel 

 

Fonte: autor (2019) 

 

Conclusões 

Mediante o exposto, é notório a extrema importância desses cursos na formação e 

desenvolvimento do aprendizado do aluno, apresentando assim novas maneiras de incluir os 

avanços tecnológicos da área de Engenharia Civil.  A partir das análises dos resultados, foi 

constatado que antes da aplicação dos cursos o grau de conhecimento dos softwares era baixo 

ou nulo, provando assim uma deficiência quanto ao desenvolvimento dos futuros engenheiros, 

e após a aplicação desses cursos ocorreu uma evolução quanto ao grau de conhecimento, 

reconhecido pelos alunos em suas autoavaliações. 

A proposta da implementação dessa atividade de extensão e ensino mostrou-se eficaz e 

causou um impacto positivo, visto que, os alunos participantes consideram levar esse 

conhecimento para sua vida profissional. Desta forma, esses cursos contribuem para o melhor 

desenvolvimento do conhecimento, muitas vezes, mostrando possíveis aplicações daquilo que 

é visto durante a graduação, consequentemente levando ao melhor desenvolvimento técnico dos 

futuros engenheiros. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 
 

Resumo 
Tendo em vista a série de exigências acadêmicas, profissionais e a composição generalista do              
currículo básico da graduação, mostra-se fundamental, ainda no âmbito da formação, a            
ampliação e qualificação dos conhecimentos e habilidades por meio atividades          
extracurriculares. Nessa direção, o Programa de Educação Tutorial destaca-se como uma           
possibilidade de otimizar, de maneira inovadora, o processo ensino-aprendizagem no ensino           
superior. A atividade do PET-Psicologia buscou aprimorar a formação dos bolsistas PETianos            
e demais alunos de graduação em Psicologia (UFJF), mediante a implementação de            
capacitações acadêmicas, visando oferecer aperfeiçoamento educacional, profissional e        
pessoal dos participantes. No total, foram realizadas nove capacitações, sendo utilizado como            
recursos avaliativos reuniões setoriais e gerais e aplicação de questionário avaliativo. As            
capacitações foram julgadas como relevantes e positivas pela maioria expressiva dos           
graduandos.  
 
Palavras – chave  
PET-Psicologia; Graduação; Ensino; Formação acadêmica; Capacitação; 

 
Introdução 

Durante o processo de adaptação acadêmica, o estudante universitário se depara com            
as diversas exigências do ensino superior, incluindo as demandas de desempenho e de novas              
habilidades, além do ajustamento às regras e ao funcionamento da instituição –            
particularmente distintas das vivenciadas no contexto escolar. Tal ambiência requer uma           
postura ativa dos jovens com relação à aprendizagem e à atualização dos conhecimentos, além              
do estabelecimento de um novo padrão de funcionamento do indivíduo. (OLIVEIRA et al.,             
2014) 

Diante dessas exigências e do reconhecimento do curso de graduação como uma            
formação básica e generalista que não atende por completo as expectativas dos estudantes             
(OLIVEIRA; SANTOS; DIAS, 2016), há um reconhecimento do discente quanto à sua            
responsabilidade perante à busca de conhecimentos de maneira autônoma, bem como ao            
aprimoramento pessoal e acadêmico, uma vez que também enfrentarão essa necessidade de            

1 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Psicologia e discente do curso de Psicologia da Universidade 
Federal de Juiz de Fora. 
² PETiana tutora do grupo PET Psicologia e docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de                 
Juiz de Fora 
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atualização contínua no curso da carreira profissional, como salientam Teixeira et al. (2008).             
Para Peres e Andrade (2005), a importância das atividades extracurriculares na graduação            
refere-se à capacidade de suprir as limitações do currículo instituído, por meio do             
desenvolvimento de conhecimentos e competências não contemplados pela base curricular          
ofertada. Além disso, segundo o levantamento bibliográfico de Ferreira, Almeida e Soares            
(2001), tais atividades harmonizam-se com o aprimoramento em domínios como a           
competência prática, a complexidade cognitiva e as habilidades acadêmicas. 

Matta, Lebrao e Heleno (2014) constataram a relação positiva entre vivências           
acadêmicas e expectativas dos estudantes – as quais incluem o projeto de carreira e as               
dimensões pessoal, interpessoal e educacional, evidenciando que um envolvimento em          
atividades extracurriculares e a busca de fundamentações de forma autônoma favorecem a            
adaptação acadêmica e diminuem a probabilidade de evasão universitária. Oliveira, Santos e            
Dias (2016) também verificaram a demanda dos universitários por oportunidades de           
enriquecimento da formação, visto que nem todos os conhecimentos necessários ao percurso            
acadêmico e profissional são ofertados em sala de aula. 

Nessa direção, as diretrizes do Programa de Educação Tutorial (PET), vinculado ao            
Ministério da Educação (MEC, 2006), despontam como uma das vertentes que buscam            
otimizar esse cenário destinando, dentre seus objetivos, a ampliar e qualificar a formação             
acadêmica e a futura prática profissional. Nessa perspectiva, o PET-Psicologia da UFJF (MG)             
buscou aprimorar a formação dos bolsistas PETianos, bem como dos demais alunos do curso,              
através das capacitações acadêmicas, que ocorreram ao longo do ano de 2018. A partir dessas               
atividades, almejou-se potencializar a formação dos alunos e, também, promover a           
aproximação entre os bolsistas e a realidade do curso em que o grupo está inserido. 
 
Metodologia 

As capacitações PET-Psicologia são divididas entre internas e externas, sendo          
voltadas para a graduação e para os próprios petianos respectivamente. Elas são previamente             
discutidas e planejadas e os temas são definidos de acordo com o interesse do grupo,               
considerando a importância para a melhoria do curso de graduação e para a vida acadêmica               
dos alunos. Para realização das capacitações externas é realizada a capacitação preliminar dos             
petianos buscando prepará-lo para capacitar a graduação por isso ocorrem a cada dois anos, já               
as internas acontecem anualmente procurando sempre temas que agregam a formação petiana.  

As três capacitações internas realizadas pelo PET-Psicologia em 2018 foram: AtlasTI,           
software para análise de dados qualitativos que foi ministrada por uma doutoranda do             
Programa de Pós Graduação da Psicologia e petiana egressa. StArt um software de auxílio              
para realização de revisão sistemática. Os dois mostram-se relevantes para a realização de             
pesquisas sendo importantes para a formação petiana, desempenho acadêmico e          
posteriormente no âmbito profissional justificando assim a escolha dessas capacitações para           
os petianos. A outra capacitação envolveu a plataforma do currículo Lattes, pertencente ao             
CNPq que constitui uma base de dados de currículos que une grupos de pesquisa e               
instituições, registrando a vida pregressa e atual de acadêmicos e profissionais de todo o país.               
Ambas foram conduzidas por um petiano bolsista, sendo realizados grupos de estudos interno             
e posteriormente exercícios práticos para a apropriação do conteúdo. 

Já as capacitações externas foram divididas em cinco temas: resumos e pôsteres            
acadêmicos, slides e powerpoint, plataforma LATTES, normas APA e periódico CAPES.           
Tais capacitações aconteceram em quatro dias, sendo que em cada dia foi priorizada uma              
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temática específica dentre as citadas anteriormente. Ao total participaram 15 alunos da            
graduação do curso de Psicologia, selecionados por sorteio. As capacitações foram oferecidas            
pelos próprios petianos, devidamente capacitados em 2016 e 2017. É válido destacar que em              
todas as capacitações, o grupo contou com a parceria do Instituto de Ciências Humanas da               
UFJF, no que se refere à disponibilização de espaço e  recursos audiovisuais. 

É importante mencionar que, ao final das intervenções, os participantes passaram por            
um processo avaliativo de ambas as atividades. Nesse sentido, as capacitações internas foram             
avaliadas por meio de reuniões setoriais com a tutora e gerais com os integrantes do               
PET-Psicologia. Inicialmente, a análise ocorreu via feedback oral sobre o desempenho dos            
petianos em suas capacitações ministradas. Posteriormente, um exame final foi conduzido           
mediante uma reunião geral com a tutora, discutindo seu desdobramento, uma possível            
manutenção e/ou aperfeiçoamento dessa prática para os anos seguintes. As capacitações           
externas, por sua vez, foram examinadas por meio de um questionário avaliativo final,             
respondido pelos graduandos, sobre o conteúdo apresentado, organização e atuação dos           
mediadores. Procedeu-se também à leitura do relatório final por todos os petianos visando             
análise dos pontos positivos e negativos da atividade. 
 
Resultados e Discussão 

Nas capacitações internas, a avaliação dos petianos sobre as atividades apresentadas           
foram positivas, tendo em vista a importância dos temas para a qualificação da formação              
acadêmica e profissional futura. As capacitações fornecem em conjunto uma transposição do            
aprendizado do aluno petiano, promovendo o aprimoramento das práticas didáticas aos           
demais graduandos do curso de Psicologia da UFJF. Nesse contexto, desenvolver habilidades            
pessoais como forma de emancipar a graduação dos integrantes, alinhando os projetos            
pautados na tríade de pesquisa, ensino e extensão, segue coerente à filosofia do Programa de               
Educação Tutorial elencado pelo MOB (BRASIL, 2006).  

Ademais, o resultado das capacitações externas, também foi considerado como          
positivo tendo em vista que 7% dos alunos da graduação classificaram o domínio do assunto               
propiciado pela capacitação como bom, e 93% como ótimo. No que se refere aos              
conhecimentos adquiridos, 20% dos discentes julgaram como bom e 80% como ótimo.            
Pode-se considerar, portanto, que a atividade petiana contribuiu para a melhoria significativa            
do conhecimento e na formação global desses alunos. Nessa direção, o projeto corrobora a              
filosofia estabelecida no Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial            
(PET), o qual enfatiza a importância de se proporcionar aos alunos da graduação uma              
“formação acadêmica de excelente nível, visando a formação de um profissional crítico e             
atuante [...]” e tem como um dos objetivos a “facilitação do domínio de métodos gerais e                
específicos da investigação, análise e atuação da área de conhecimento          
acadêmico-profissional” (MEC, 2006). 

As intervenções desenvolvidas pelo PET, que visam o aprimoramento da formação           
acadêmica dos petianos e discentes da graduação, reforçam a concepção de que as atividades              
extracurriculares são fundamentais. Peres (2006) salienta alguns motivos que fundamentam          
tal afirmação como “... a necessidade, sentida pelo estudante, de aquisição de conhecimentos             
e novas experiências que complementam o currículo, a necessidade de urgência em vivenciar             
experiências por meio de aprendizados significativos, a definição profissional e, também, em            
alguns casos, motivos de ordem econômica” (pp.204-205). Portanto, desenvolver atividades          
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extracurriculares dessa natureza determinam ganhos significativos não apenas no âmbito          
educacional, como também no contexto profissional dos participantes. 

 
Conclusões: 

A atividade do segmento ensino “Capacitações Pet-Psicologia (UFJF)”, vem propiciar          
aos graduandos e PETianos a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades,             
para efetuar o manejo de ferramentas essenciais na graduação, futura inserção em cursos de              
pós-graduação e à prática profissional. O resultado positivo das atividades evidenciam como            
projetos extracurriculares incentivam o domínio e aprimoramento de técnicas que podem ser            
utilizadas em diferentes cenários na formação universitária. Destaca-se que os membros do            
PET-Psicologia foram beneficiados mediante um enriquecimento na formação educacional,         
viabilizando a identidade inovadora de multiplicadores do conhecimento. 
 
Referências: 
 

BRASIL. Ministério da Educação [MEC]. Secretaria de Educação Superior. Manual de           
Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial. Brasília, 2006. 25 p. Disponível            
em: 
<http://portal.mec.gov.br/pet/232-programas-e-acoes-1921564125/pet-programa-de-educacao
-tutorial-645721518/12228-manual-de-orientacoes-pet> Acesso em: 14 de abril. 2019.  

FERREIRA, Joaquim Armando; ALMEIDA, Leandro S.; SOARES, Ana Paula C.          
Adaptação académica em estudante do 1º ano: diferenças de gênero, situação de estudante e              
curso. Psico-USF (Impr.),  Itatiba ,  v. 6, n. 1, p. 1-10, June  2001.  Disponível em 

 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-82712001000100002&lng=e
n&nrm=iso>. access on 14 abr. 2019.   
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-82712001000100002. 

 
MATTA, Cristiane Maria Barra da; LEBRAO, Susana Marraccini Giampietri; HELENO,          

Maria Geralda Viana. Adaptação, rendimento, evasão e vivências acadêmicas no ensino           
superior: revisão da literatura. Psicol. Esc. Educ., Maringá , v. 21, n. 3, p. 583-591, Dez                
2017. Disponível em:   
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572017000300583&lng=p
t&tlng=pt  > Acesso em: 14 de abril. 2019. 

 
OLIVEIRA, Clarissa Tochetto de et al. Adaptação acadêmica e coping em estudantes            

universitários brasileiros: uma revisão de literatura. Rev. bras. orientac. prof, São Paulo, v.             
15, n. 2, p. 177-186, dez. 2014. Disponível em         
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-33902014000200008&l
ng=pt&nrm=iso>. acessos em 14  abr.  2019. 

 
OLIVEIRA, Clarissa Tochetto de; SANTOS, Anelise Schaurich dos; DIAS, Ana Cristina           

Garcia. Percepções de Estudantes Universitários sobre a Realização de Atividades          
Extracurriculares na Graduação. Psicol. cienc. prof., Brasília , v. 36, n. 4, p. 864-876, Dec.               
2016.   Disponível em 

425



 
 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932016000400864&lng=e
n&nrm=iso>. acesso em 14  abr. 2019.  http://dx.doi.org/10.1590/1982-3703003052015 . 

 
PERES, Cristiane Martins; ANDRADE, Antônio dos Santos; GARCIA, Sérgio Britto;          

Atividades Extracurriculares: Multiplicidade e Diferenciação Necessárias ao Currículo .        
Revista Brasileira de Educação Médica, Universidade de São Paulo: São Paulo, v.31(3), p.             
203-211, set. . 2006. Disponível em:      
<https://www.researchgate.net/profile/Cristiane_Peres/publication/262499208_Extracurricula
r_activities_multiplicity_and_differentiation_required_for_the_curriculum/links/53d694500cf
2f57be98eb58d.pdf>. Acesso em: 14 de abril. 2019. 

 
TEIXEIRA, Marco Antônio Pereira et al. Adaptação à universidade em jovens calouros.            

Psicol. Esc. Educ. (Impr.),  Campinas ,  v. 12, n. 1, p. 185-202, junho  2008.   Disponível em

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572008000100013&lng=e
n&nrm=iso>. acesso em 14 abr. 2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-85572008000100013. 

 

 

426



 
 

 

 

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO II SIMPÓSIO DE AQUICULTURA E 

RECURSOS PESQUEIROS SEGUNDO OS CONGRESSISTAS 

 

Pedro Henrique Marins Magalhães1; Denise de Barros Nogueira1; Cianne Náthally de 

Siqueira Moura1; Tays Ferreira Barros1; Dayane Matias Manço1; José Antônio Carvalho 

Teixeira1; Ayanne Jamyres Gomes da Silva Almeida1; Diógenes Santos de Almeida1; 

Ivanilson de Lima Santos1; Marisa Pereira de Souza1; Thaís Vieira Silva1; Leandro José 

da Silva2; Luciano Luiz Santos Silva1; Renata Akemi Shinozaki-Mendes3 

E-mail: pedro.marins@ufrpe.br  

PET-Engenharia de Pesca (PET-Pesca), Universidade Federal Rural de 

Pernambuco-Unidade Acadêmica de Serra talhada (UFRPE-UAST), Serra 

Talhada-Pernambuco.  

  

EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

 

Resumo 

O Simpósio de Aquicultura e Recursos Pesqueiros (SIMPAq) é um evento realizado 

pelo Programa de Educação Tutorial (PET), juntamente com o Diretório Acadêmico 

(DA), professores e estudantes do curso de graduação em Engenharia de Pesca da 

Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

cuja segunda edição do evento ocorreu durante os dias 08 a 11 de maio de 2018. O 

objetivo do presente trabalho é caracterizar e avaliar o II SIMPAq segundo os 

congressistas. Nessa perspectiva, um questionário semiestruturado de satisfação, de 

múltipla escolha, foi aplicado aos inscritos para avaliar o evento e busca de melhorias 

para as edições subsequentes. Dentre os resultados, observou-se que tanto a avaliação 

geral do evento, com aspectos de divulgação, organização, escolha de temas, 

programação e site obtiveram ótimos resultados (p<0,05), caracterizando o evento como 

bom ou ótimo. Em contrapartida, os participantes pontuaram que o evento precisa 

abordar áreas que são pouco discutidas em sala de aula como genética, biotecnologia, 

maricultura e ranicultura. Por fim, destaca-se a importância de uma avaliação sobre os 

eventos promovidos pelo PET para que haja uma autocrítica que resulte em melhorias 

das habilidades e avanços na qualidade dos eventos, garantindo um melhor 

aproveitamento do processo de ensino e aprendizagem. 
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Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. 
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Introdução 

A organização e promoção de eventos científicos tem uma grande importância na 

sociedade acadêmica, onde caracteriza uma formação ampla de caráter interdisciplinar, 

configurando como estratégia de comunicação e expansão de conhecimentos (SILVA, 

2019). Esses eventos são vistos como uma ferramenta fundamental para o 

desenvolvimento científico, contribuindo positivamente para a transformação social, 

realizando a disseminação do conhecimento, a oferta de lazer e entretenimento, troca de 

experiências entre os estudantes e os profissionais das demais áreas, promovendo acesso 

as novas informações (SILVA, 2019). 

O correto planejamento, organização e execução desse modelo de atividade acadêmica 

demonstra a autenticidade do evento, elevando a imagem e garantindo transparência e 

total confiabilidade (PAZ et al., 2014). Mesmo com tamanhas dificuldades para a 

realização, os mesmos vêm demostrando a sua singularidade, ganhando espaço nas 

diversas áreas de formação, divulgando resultados alcançados, por meio de publicações 

e registros (PAZ et al., 2014). 

O Simpósio de Aquicultura e Recursos Pesqueiros (SIMPAq) é um evento realizado 

pelo Programa de Educação Tutorial (PET), juntamente com o Diretório Acadêmico 

(DA), professores e estudantes do curso de bacharelado em Engenharia de Pesca da 

Unidade Acadêmica de Serra Talhada (SIMPAQ, 2018). Pretendendo atender as 

demandas da comunidade acadêmica, o evento dispõe de palestras, mesas redondas, 

minicursos, publicações de trabalhos em anais, oficinas culturais e científicas, buscando 

divulgar as novidades relacionadas à área levando conhecimento específico e 

profissional aos participantes.  

A primeira edição do evento ocorreu em 2017, com o tema “Buscando ideias para o 

desenvolvimento sustentável no semiárido” e a segunda edição teve por tema 

“Multidisciplinaridade na Engenharia de Pesca: otimizando o profissional”. 

Existem inúmeros eventos realizados na área de Engenharia de Pesca, Aquicultura e 

Recursos Pesqueiros, dos quais se destacam o Congresso Nacional de Engenharia de 

Pesca (CONBEP), a Feira Nacional do Camarão (FENACAM), Encontro Nacional dos 

Estudantes de Engenharia de Pesca (ENEEP), Congresso brasileiro de Oceanografia 

(CBO), Congresso Brasileiro de Aquicultura e Biologia Aquática (AQUACIÊNCIA), 

dentre outros. Nesse contexto, o SIMPAq se destaca por ser o único realizado na região 

do semiárido Pernambucano, garantindo o acesso ao conhecimento e interação de 

estudantes desta região com o público de outras localidades. 

Independente do caráter regional do evento, deve-se buscar sempre a excelência e 

qualidade de eventos de maior porte, para que seja atrativo para o público interno e 

428



 
 

externo e que se torne uma referência para a região. Assim, o objetivo da presente 

pesquisa foi caracterizar e avaliar o evento segundo os congressistas. 

  

Metodologia 

O II SIMPAq ocorreu na Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, localizada a 415 km da capital do estado, Recife, no período de 

08 a 11 de maio do ano de 2018. No decorrer do último dia do evento, um questionário 

semiestruturado de satisfação, de múltipla escolha, denominado “Avaliação do II 

Simpósio de Aquicultura e Recursos Pesqueiros”, foi aplicado aos inscritos para avaliar 

o evento em busca de melhorias para as edições subsequentes (Figura 01).  

O questionário, com um total de nove perguntas, buscou informações gerais sobre todo 

o evento, desde a divulgação até a realização. Os dados obtidos foram sistematizados 

em planilhas do Microsoft Excel (2013) para serem analisados posteriormente.   

Para análise estatística dos dados, utilizou-se o teste de proporção que utiliza a 

distribuição Z (MENDES, 1999) com p<0,05. 

 

Figura 01: Ficha de avaliação do II Simpósio de Aquicultura e Recursos Pesqueiros, realizado 

na Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no 

período de 08 a 11 de maio do ano de 2018. 

  
Fonte: O Autor (Pedro Henrique Marins Magalhães) 

 

Resultados e Discussão 

A segunda edição do simpósio obteve 91 inscritos, onde 75 inscritos (82,42%) 

responderam o questionário. Quando perguntado sobre a avaliação geral, apenas 4,0% 

responderam ruim, 6,7% regular, 48,0% afirmaram que o evento foi bom e 41,3%  
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ótimo, havendo diferença significativa entre as respostas “ótimo” ou “bom” das 

respostas “ruim” ou “regular” (p<0,05). Os participantes pontuaram que deveria haver 

durante o evento visitas técnicas, sendo ferramenta de atividade complementar, que 

vincula seus conhecimentos práticos ao contexto acadêmico. Corroborando essa 

demanda, MONEZI (2015) citou que visitas técnicas complementam o ensino e 

aprendizagem dos alunos, sendo um recurso didático-pedagógico que desenvolve no 

processo motivador das pesquisas científicas.  

Em relação a divulgação do evento realizado pelas redes sociais (Facebook, Instagram e 

WhatsApp), 13,4% consideraram regular, 49,3% consideraram bom e 7,3% ótimo, não 

havendo nenhum voto ruim. Não houve diferença significativa entre as respostas “bom” 

e “ótimo”, ambos apresentando diferença estatística das avaliações “regular” (p<0,05). 

Quanto a organização do evento 4,0% consideraram ruim, 12,0% consideram regular, 

46,7% consideraram bom e 37,3% ótimo. No que diz respeito as palestras e mesas 

redondas, 1,4% avaliaram como ruim, 12,0% avaliaram como regular, 37,3% avaliaram 

como bom e 49,3% como ótimo, cujas porcentagens foram semelhantes à avaliação 

geral com diferença estatisticamente significativa (p<0,05). Os congressistas pontuaram 

que deveriam haver palestras sobre cultivos de algas e moluscos, nutrição, 

biotecnologia, e conteúdos voltados a peixes ornamentais e aquariofilia. A cerca das 

mesas redondas, os congressistas sugeriram que houvessem interação de pescadores da 

região semiárida como forma de discutir as problemáticas existentes.  

Em relação à programação de todo o evento, as tendências se mantiveram: 4,0% 

consideraram ruim, 16,0% consideraram regular, 38,7% consideraram ótimo e 41,3% 

consideraram bom. Em sequência, foi analisado a qualidade dos minicursos ofertados, 

sendo que 12,0% consideraram regular, 52,0% consideraram ótimo, 34,7% 

consideraram bom e apenas 1,3% jugou como ruim. Em virtude de ofertar plataformas 

de inscrições de fácil entendimento e manipulação, foi analisado quanto o site de 

inscrição, obtendo 5,4% votos ruim, 13,3% regular, 25,3% ótimo e 56,0% bom.  

Quanto ao retorno em uma próxima edição, 90,7% afirmaram que participariam 

novamente, mostrando assim que o evento realizado está satisfazendo as necessidades 

acadêmicas no que está sendo abordado. Segundo SILVA (2019), um evento que possui 

uma boa organização/planejamento e execução pode manter e elevar a 

imagem/conceito, garantido sua representatividade e credibilidade, aumentando o 

público de interesse para as próximas edições. Dentre as sugestões para melhoria na 

próxima edição a que se destacou foi qualidade de água e temas voltados a ecologia, 

maricultura, nutrição, toxicologia e genética. 

 

Conclusões: 

Esse levantamento despontou informações consideradas relevantes quanto aos aspectos 

questionados. Os resultados da pesquisa possibilitaram perceber que o evento está 

tomando forma se aperfeiçoando cada vez mais, abordando assuntos novos e tentando 
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sempre ofertar o melhor aos participantes, porém, ainda existe o que ser implementado, 

sendo necessário uma abordagem mais efetiva em algumas áreas que o Engenheiro de 

Pesca possa se situar.  Por fim, destaca-se a importância de uma avaliação sobre os 

eventos promovidos pelo PET para que haja uma autocrítica que resulte em melhorias 

das habilidades e avanços na qualidade dos eventos, garantindo um melhor 

aproveitamento do processo de ensino e aprendizagem.  
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 

 

Resumo 

O Programa de Educação Tutorial de Direito da Universidade Federal do Maranhão, fazendo 

jus ao tripé ensino, pesquisa e extensão, desenvolveu o evento “Ciclo de Debates Sobre Temas 

de Direitos Humanos”, buscando alcançar a comunidade jovem, por meio do construtivo 

diálogo a respeito de questões relacionadas aos direitos humanos na atualidade. Neste viés, o 

presente trabalho apresenta a seguinte problemática: De que forma a população jovem 

estudantil pode contribuir para a valorização dos direitos humanos? Esta contenda é de essencial 

importância por possibilitar a explanação de diversos assuntos com foco nos Direitos Humanos, 

através de rodas de discussão, com viés jurídico, social e filosófico, entre os discentes da 

Graduação e os alunos de Instituições de Ensino Médio, preferencialmente as escolas públicas 

do Interior do Estado do Maranhão. No que diz respeito à metodologia, a presente pesquisa foi 

desenvolvida por meio de tópicos descritivos, com ampla abordagem de  
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temas relacionados aos direitos humanos, buscando relatar os Ciclos de Debates realizados com 

alunos do Ensino Médio, de escolas públicas da capital e do interior maranhenses. Os resultados 

alcançados por meio deste trabalho foram gratificantes e enriquecedores, pois contribuíram para 

a proximidade do referido grupo tutorial com o alunado e culminou para o estabelecimento de 

uma visão crítica das pessoas envolvidas. Conclui-se que o desenvolvimento deste trabalho tem 

propiciado muitas conquistas ao PET Direito UFMA, na medida em que constitui ferramenta 

mister para o desenvolvimento de textos críticos no ambiente acadêmico, e aos alunos do 

Ensino Médio, por permitir o exercício da argumentação.  

 

Palavras – chave 

Direitos Humanos. Juventude estudantil. Diálogos críticos. 

 

 

Introdução 

Este relato de experiência trata sobre a aplicação do projeto de extensão, que por sua 

natureza também envolve ensino e pesquisa, intitulado “Ciclo de Debates sobre Temas de 

Direitos Humanos” que surge da inquietação dos Petianos do Curso de Direito da Universidade 

Federal do Maranhão. Essa angustia nasce da observação de uma sociedade que perde pouco a 

pouco a vontade de constituição, nos moldes pensados por Konrad Hesse (1991), e que tem se 

afastado dos fundamentos do Direito, muitas vezes pelo mero desconhecimento das temáticas 

de envolvem os direitos humanos.  

As discussões patrocinadas pelos petianos no ambiente escolar envolveram diversos 

temas relacionados aos direitos humanos tais como a prevenção e combate à tortura, o combate 

ao trabalho escravo, acerca da representatividade de minorias em meios de comunicação, 

reflexões sobre a juventude negra, a respeito da relação atual que o discurso de ódio tem com 

as redes sociais dentre outros temas inquietantes levam à uma conclusão: algo deve ser feito 

para que essas reflexões ultrapassem as barreiras da Universidade e alcancem o campo fértil 

que é a juventude secundarista maranhense, em especial a de escola pública, surge assim o 

trabalho alvo deste relato. 

É de importante destaque, levar ao debate os temas supramencionados buscou-se uma 

via de mão dupla, em que por um lado tem-se o esclarecimento e, por vezes a ressignificação, 

sobre o ideário do que tratam os “Direitos Humanos”, levando a quebra de diversos paradigmas 

construídos pelo senso comum e muitas vezes divulgados em redes sociais, enquanto por outro 

se buscou aproximar a comunidade acadêmica do ambiente escolar desenvolvendo nos petianos 

habilidades de pesquisar e extensão. 

 Tendo como público alvo alunos do ensino médio de escolas públicas do Maranhão, 

especialmente os do terceiro ano, buscou-se promover explanação sobre os temas e 

subsequentemente (ou concomitantemente) discutir com os participantes sobre os assuntos. 

Fomentar o debate, através do acesso às informações jurídicas e doutrinárias, bem como sociais, 

e auxiliar o desenvolvimento do pensamento crítico e argumentação foram os principais alvos. 

Ademais, justifica-se pela pertinência do debate dos referidos temas no contexto de clara 

mitigação e violência a direitos historicamente adquiridos, buscando despertar a consciência do 

jovem alunato sobre a ciência e defesa dessas garantias.  
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Metodologia 

Foi desenvolvido um total de três encontros entre os anos de 2017 e 2018, dois deles um 

com duração de 02 (dois) dias e o outro com duração de apenas 01 (um dia), sendo a carga 

horária geral de 04 (quatro) horas por dia, em Instituições de Ensino Médio da capital e do 

interior do Estado (Instituto Federal do Maranhão – Campus Monte Castelo, Colégio 

Universitário da Universidade Federal do Maranhão e Centro de Ensino Luiza Souza Gomes, 

na cidade de Rosário). As inscrições ocorreram por meio de ferramentas online e também pela 

via presencial, no dia dos ciclos, com emissão de certificado de participação pelo PET - Direito 

UFMA, em parceria com a Coordenação do curso de Direito da Universidade Federal do 

Maranhão.  

A realização de cada ciclo consistiu em uma explanação inicial sobre os temas 

propostos, inclusive com a utilização de vídeos e mídias correlatas, e posteriormente abriu-se 

espaço para roda de discussão, em que os participantes puderam contribuir ativamente no 

processo de construção crítica e compartilhamento de conhecimentos. Durante o evento, foi 

confirmado o comparecimento efetivo nas palestras por meio da passagem de lista de presença 

durante os ciclos de debate, a fim de que fossem emitidos os certificados de participação. 

Ao fim de cada ciclo, ainda, foi feita a aplicação de um formulário de avaliação para 

que os alunos pudessem descrever a qualidade e utilidade do projeto, pessoal e 

academicamente. A partir desses formulários o grupo se reuniu para fazer uma avaliação 

conjunta e pensar melhoras e ajustes para eventos futuros.  

  

Resultados e Discussão 

Com a experiência de três edições do Ciclo de Debate Sobre Temas de Direitos 

Humanos e levando em consideração a metodologia utilizada para a realização dos ciclos que 

consistia em toda uma estruturação para que, de fato, houvesse a instigação de debates entre os 

petianos e os estudantes das escolas, além da necessidade de uma avaliação do evento feito pelo 

público alvo, de forma clara, notou-se que o principal resultado foi de construção de uma visão 

crítica e mais consistente sobre os temas de Direitos Humanos em discussão, em conjunto com 

os participantes que se mostraram engajados nos temas e ávidos por trazer questionamentos e 

colocações para contribuir. 

Houve um aperfeiçoamento e partilha de conhecimentos adquiridos por meio do PET - 

Direito UFMA em contato com os estudantes das três instituições de ensino, IFMA (Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão) na unidade do Monte Castelo - São 

Luís; no COLUN (Colégio Universitário) da UFMA de São Luís e no Centro de Ensino Luiza 

Sousa Gomes em Rosário - MA, em que foram realizados as edições do Ciclo de Debates sobre 

Temas de Direitos Humanos os benefícios que vieram a partir do diálogo e da formação de 

opiniões, além da troca de experiências de ambos os lados o que permitiu uma aplicação prática 

dos estudos da teoria praticados pelo grupo. Este fato gerou um forte impacto na formação 

acadêmica e nas produções escritas dos participantes, em termos de conteúdo e posicionamento 

crítico consciente (FOUCAULT, 2016) acerca dos temas explorados.  

Esses debates se fazem importante pois, na medida em que o conhecimento é articulado 

com a interação entre os propagadores do evento com os alunos, buscando a perspectiva de 

acender a chama da investigação dos discursos (FOUCAULT, 2011) sobre os Direitos 

Humanos. Além disso, realiza-se uma interação no sentido de se reafirmar a relevância de 

discutir temas relacionados aos direitos humanos por meio do Ciclo de Debates,  
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tendo em vista o contexto de ameaça e de mitigação à direitos historicamente 

conquistados e previstos na nossa Constituição de 1988, que tem permeado o atual momento 

político em que estamos inseridos no ano de 2019.  

A participação dos adolescentes, de forma efetiva, mostrou que as opiniões e ideias estão 

em construção de acordo com os discursos mostrados em determinada realidade, em 

consonância o que conversa Foucault (2011). Isso também mostra que na medida em que novas 

perspectivas sobre determinados assuntos, acabam por construir de forma eficaz um 

pensamento investigativo sobre aspectos sobre direitos humanos que os adolescentes ainda não 

tinham tido contato. Por isso, os Ciclos de Debate sobre Direitos Humanos é um projeto que se 

encontra em andamento, cada vez mais buscando levar o questionamento para a vida dos 

participantes 

 

Conclusões: 

O “Ciclo de Debates sobre Temas de Direitos Humanos” teve como foco principal 

contribuir e fomentar a discussão nas escolas de ensino médio da rede pública de ensino do 

estado do Maranhão acerca de temas relativos aos direitos humanos, com o objetivo de 

estimular a vontade de constituição, isto é, que as pessoas conheçam a Constituição e a 

compreendam como um importante marco civilizatório. 

 Teve como objetivo geral promover a explanação de temas de Direitos Humanos 

através de rodas de discussão sobre os assuntos abordados em atividade de extensão em 

Instituições de Ensino Médio, preferencialmente públicas. E por específicos: a) fomentar o 

debate, a informação jurídica e doutrinária sobre questões atinentes ao mundo da prática; b) 

desenvolver o pensamento crítico na comunidade acadêmica das Instituições visitadas. 

Constatou-se que a inquietação inicial que moveu os alunos Petianos a realizar o I Ciclo 

era igualmente comungada, em menor ou maior grau, pelos alunos secundaristas que 

dialogaram conosco acerca da temática apresentada. Ademais, percebeu-se nas reiteradas 

participações dos nossos ouvintes-participantes que o espaço dos Ciclos era, por primazia, um 

espaço dialógico e não meramente expositivo. Não se tratando de um ambiente com qualquer 

tipo de hierarquia entre Petianos e demais participantes, mas de verdadeira troca de 

conhecimento. 

Verificou-se, ainda, que a atualidade dos temas discutidos possibilitava um dúplice 

aproveitamento. De um lado, contribuía na formação político-social dos estudantes, aguçando 

o pensamento crítico e contribuindo para formação cidadã. Do outro, possibilitava um maior 

engajamento na promoção e expansão de discussões acerca da temática não só no espaço físico 

da escola, mas dos demais espaços em que os alunos ocupavam, isto é, as discussões, dada a 

sua atualidade, tinham condições de ultrapassar os murros da escola e atingir indiretamente um 

número significativo de pessoas. 

Tendo em vista que a realização do Ciclo trouxe melhorias para o curso de Direito da 

UFMA, para a educação e para  a sociedade por meio da socialização dos estudos realizados 

dentro das Universidades, contribuindo para a  construção de uma visão crítica para a 

comunidade acadêmica das instituições envolvidas sobre os temas de Direitos Humanos em 

discussão, aperfeiçoando  e partilhando conhecimentos adquiridos por meio do PET - Direito 

UFMA, constatou – de a relevância da atividade e seu impacto sistêmico. 
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E AS LETRAS 
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PET - Letras, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba. 

 
EIXO TEMÁTICO: [Incentivo à Cultura como meio de Transformação: enquadram-se 

neste eixo os trabalhos que pensem sobre as realizações humanas, servindo para 
organizar e dar significado à vida em comunidade e sobre ações que objetivam alterar 

ou conservar essas estruturas.] 
 

Resumo 
As patologias que acometem a sociedade moderna são diversas; porém, nas últimas décadas é              
perceptível o aumento de distúrbios de ordem psicológica. Alguns apontam que as demandas             
modernas, no âmbito familiar e no mercado de trabalho, são a causa desses distúrbios que               
acometem a mente humana. Tendo em vista, a necessidade de se discutir sobre os problemas               
desta ordem o PET - Letras/UFCG optou por adotar como eixo temático para o ano de 2019 o                  
Comportamento humano na pós-modernidade e as Letras . Considerando a importância do           
compartilhamento do conhecimento a atividade Ciclo de Debates que tem o mesmo nome é              
singular para este propósito e a manutenção da ponte entre os alunos das graduações da               
UFCG e o grupo PET - Letras. Ao aproximar reflexões sobre o comportamento do universo               
das Letras, busca-se instigar o petiano a procurar conexões com a sua área de atuação,               
preparando-o para uma vida profissional mais atuante enquanto cidadão. Os encontros           
ocorreram mensalmente e visam discutir temas como angústia, medo, ansiedade, depressão e            
o suicídio, e para isto  

1 PETiana discente (bolsista) do grupo PET LETRAS e discente do curso Letras Língua Portuguesa da                
Universidade Federal de Campina Grande. 
2 PETiana discente (bolsista) do grupo PET LETRAS e discente do curso Letras Língua Inglesa da Universidade                 
Federal de Campina Grande 
3 PETiana discente (bolsista) do grupo PET LETRAS e discente do curso Letras Língua Portuguesa e Língua                 
Francesa da Universidade Federal de Campina Grande. 
4 PETiana discente (bolsista) do grupo PET LETRAS e discente do curso Letras Língua Portuguesa e Língua                 
Francesa da Universidade Federal de Campina Grande. 
5 Tutora do grupo PET LETRAS e docente do Departamento de Letras da Universidade Federal de Campina                 
Grande. 
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contará com a participação de profissionais de domínios distintos, como da área de saúde,              
jurídica, educação e outros profissionais que venham contribuir com essa discussão. Em todos             
os encontros, haverá um professor da Unidade Acadêmica de Letras convidado pelo grupo,             
que intermediará a discussão, seja da mesa-redonda, seja com um único palestrante.            
Pretende-se com a execução desta atividade fomentar as discussões acerca dos distúrbios            
psicológicos e contribuir para a formação dos alunos do curso de Letras.  
 
Palavras – chave  
Traumas psicológicos; Pesquisa; Linguagem. 
 
 
Introdução 

No âmbito acadêmico, são as pesquisas responsáveis pela confirmação ou refutação           
das dúvidas que cercam a sociedade, uma vez que as produções científicas colaboram para              
uma prática concisa no âmbito acadêmico. Desse modo, a pesquisa é responsável pela             
continuidade das ações que envolvem o ensino e a Extensão. Logo, percebe-se a indissociável              
relação entre o tripé de atividades - Pesquisa, Ensino e Extensão -  realizadas pelo Programa               
de Educação Tutorial (PET). 

Nesse sentido, o PET - Letras/UFCG realiza suas atividades a partir de um tema eixo               
para pautar as atividades, assim são articuladas não só a partir da tríplice aqui implicada,               
como também pela temática determinada. Neste ano de 2019, a temática selecionada pelo             
grupo é Comportamento humano na pós-modernidade e as Letras, visto que a discussão sobre              
a saúde mental precisa ser feita urgentemente, principalmente quando relacionada ao público            
que cada vez mais é afetado pelas pressões da vida acadêmica. No entanto, os traumas               
psicológicos são problemas que crescem cada vez mais na sociedade; logo, a demanda dessas              
questões surgem dentro e fora dos muros acadêmicos. 

O Ciclo de Debates: Comportamento humano na pós-modernidade e as Letras           
corresponde a uma das atividades de pesquisa que melhor representa o envolvimento dos             
petianos com as investigações e discussões do tema. Observa-se também uma participação em             
maior escala dos universitários, dessa maneira, torna-se importante fomentar discussões sobre           
o comportamento humano neste espaço de reflexão. 

O debate em torno dessa questão exige a participação dos petianos na ponderação do              
social, possibilitando um pensamento crítico-reflexivo sobre os aspectos presentes na          
profissão, bem como os possíveis dilemas a serem enfrentados, propiciando um impacto            
direto na prática dos alunos na área de trabalho. Para expandir a discussão, profissionais de               
outras áreas serão convidados a apresentar  as problemáticas da sua realidade, em reuniões             
mensais. 
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Em vista disso, o PET - Letras/UFCG procura promover momentos de debates ao             

longo do ano de 2019 sobre o Comportamento humano nas Letras e além delas, uma vez que                 
se confirma a relevância de discutir tais questões na universidade para saber lidar com os              
sentimentos ao longo do seu percurso profissional. Os petianos não desenvolverão apenas            
uma pesquisa, mas uma preparação para sua carreira, além de uma real envolvimento com              
aspectos político-sociais da comunidade. 

Desde que o grupo PET-Letras decidiu trabalhar em torno de um eixo para direcionar              
as nossas atividades, esta é uma das que tem um maior índice de participação tanto dos                
petianos, quanto dos demais estudantes de Letras e de outras graduações. Com foco em              
temáticas atuais e contemporâneas, o grupo busca fomentar discussões em torno do eixo             
temático do ano de 2019: Comportamento humano na pós-modernidade e as Letras, que dará              
suporte às atividades do grupo. Esta atividade de pesquisa procura estimular reflexões a             
respeito de uma realidade comportamental que está presente no meio estudantil acadêmico            
(que vai da angústia, medo, ansiedade, depressão, culminando com o suicídio), buscando            
encontrar vínculos com a formação em Letras e investigando as consequências e as formas de               
combate. Trata-se, portanto, de uma atividade de formação e conscientização que terá            
presente a figura do tutor, auxiliando na mobilização de saberes, a partir debates. 

Intenta-se discutir, neste ciclo de debates, sobre o comportamento humano,          
destacando-se sentimentos presentes na realidade do petiano. Ao aproximar reflexões sobre o            
comportamento do universo das Letras, busca-se instigar o petiano a procurar conexões com a              
sua área de atuação, preparando-o para uma vida profissional mais atuante enquanto cidadão.             
Nesse sentido, as palestras desse ciclo de debates deverão trazer “o outro” para as Letras               
-língua, literatura, tradução, discurso e áreas conectas- com o objetivo de se identificar laços              
possíveis para pesquisas da grande área das Letras. 
 
 
Metodologia 

Esta é uma das atividades que será executada ao longo de todo o ano de 2019 e contará                  
com a participação de profissionais de domínios distintos, como da área de saúde, jurídica,              
educação e outros profissionais que venham contribuir com essa discussão tão necessária para             
o profissional de Letras em formação. Assim, buscamos identificar os lações entre a temática              
eixo de 2019 e os domínios das Letras. Em todos os encontros, haverá um professor da                
Unidade Acadêmica de Letras convidado pelo grupo, que intermediará a discussão, seja da             
mesa-redonda, seja com um único palestrante. Após as exposições, serão levantados           
questionamentos que direcionem as ponderações dos presentes em busca de uma prática            
reflexiva. Os encontros serão mensais, sendo cada um com duas horas de duração para              
exposições e debates posteriores. 
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Resultados e Discussão 

A realidade do estudante de graduação, hoje, é contornada por sentimentos que podem             
desencadear medo, angústias e outros sentimentos que podem incitar a comportamentos mais            
difíceis de serem lidados e, de modo particular, podendo acarretar atitudes mais drásticas na              
vida do jovem.  

Ademais, este é um tema que deve ser tratado com todo cuidado, buscando-se não              
tocar em feridas, sem ter como curá-las. Trata-se tão somente de um caminho para levar os                
estudantes e também professores ao conhecimento de um pouco da realidade vivenciada na             
instituição em que estuda /trabalha. Com esta atividade, o PET-Letras também intenta criar             
um ambiente que dê certo conforto ao estudante, com atividades da Literatura.  6

Com esta atividade, espera-se que os estudantes do curso de Letras se sintam melhor              
preparados para lidar com sentimentos como medo, ansiedade, depressão, que tem, em            
diversos casos, culminado em suicídio tanto de jovens, quanto de pessoas em idade adulta.              
Acredita-se também que esta atividade contribuirá para consolidação e difusão da educação            
tutorial como prática de formação na graduação, auxiliando os estudantes em situações            
adversas que possam surgir na prática docente.  

Enquanto atividade de pesquisa, o ciclo de palestras procura dar suporte às reflexões             
do estudante de Letras e busca-se socializar essas inquietações e descobertas em publicação             
em eventos e, provavelmente, de um e-book. 
 

Conclusões 
O comportamento humano recebe diversos estímulos nos muros da universidade, no           

entanto a maioria dos impactos gera o desenvolvimento de traumas psicológicos. A realidade             
comportamental dos estudantes tem se agravado cada vez mais com o crescimento dos             
distúrbios da mente humana. Neste caso, a atividade promove a reflexão sobre esses             
problemas para garantir um espaço de socialização das inquietações dos estudantes. O            
processo de superação destes problemas e o desenvolvimento de habilidades para saber            
enfrentar pode se iniciar através das discussões sobre o tema. 

Por ser uma pesquisa em andamento, até o presente momento, podemos inferir que             
esse Ciclo de debates e as pesquisas relacionadas à atividade, poderão suscitar diversas             
reflexões concernentes ao tema eixo deste ano. Reflexões, essas, que farão o estudante lidar              
com as suas emoções, aflições e anseios, assim como os profissionais acadêmicos e outros              
participantes presentes. 

6 Uma atividade de extensão que busca criar um espaço mais leve no ambiente acadêmico, permitindo que o 
estudante se cuide interiormente também.  
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

Resumo: A Química tem como uma de suas principais características, um alto nível de 

abstração, fazendo com que se torne necessário o uso de alguma metodologia que sirva de 

auxílio na aprendizagem dos conteúdos. Sendo assim, visando auxiliar o graduando de 

Química no aprendizado de certos conteúdos, o Programa de Educação Tutorial – PET 

Química do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Campus João Pessoa, apresenta como uma 

das atividades de ensino, o “Ciclo de Palestras”, em que são apresentadas temáticas 

diversificadas que se relacionam com o cotidiano, buscando realizar uma interdisciplinaridade 

entre a Química e outras áreas. As metodologias que foram utilizadas na aplicação desse 

trabalho tiveram como base, estudos qualitativo e participante. Por fim, foram apresentadas 

pelos PETianos do curso de Licenciatura em Química da supramencionada instituição, duas 

palestras envolvendo os seguintes temas: ciclo de vida estelar e a Química do corpo humano. 

Sendo assim, esta atividade foi capaz de proporcionar um ganho considerável para a 

apreensão do conhecimento dos discentes, visto que os assuntos abordados estão além do 

determinado no currículo do curso. Contudo, atividades como essa corroboram para uma 

eficaz aprendizagem instigando uma boa formação com criticidade.  

 

Palavras – chave  

Palestras, Ensino de Química, PET. 

 

 

Introdução 

                                                
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 PETianos/discentes (bolsistas) do grupo PET Química e discentes do curso de 

Licenciatura em Química do Instituto Federal da Paraíba – IFPB ,Campus João Pessoa. 
12 PETiano/ tutor/ do grupo PET Química e docente da Unidade Acadêmica IV do curso de 

Licenciatura em Química do Instituto Federal da Paraíba – IFPB, Campus João Pessoa. 
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A Química é a Ciência que estuda a estrutura, composição e mudança da matéria, em 

virtude disso tal disciplina exige dos discentes um nível de abstração muito alto, tornando o 

processo de ensino e aprendizagem difícil e árido. Corroborando com essa afirmação, Lôbo 

sublinha que: 

 

No ensino de Química, conceitos derivados da Mecânica Quântica e utilizados na 
compreensão dos vários aspectos relativos às ligações químicas e à estrutura 

molecular, apresentam alto grau de dificuldade de compreensão, em função da 

necessidade de maior abstração. (2008, p. 91). 

 

Ademais, as aulas de Química na graduação são muito similares as do ensino médio, 

sendo aplicadas de forma Behaviorista, se importando apenas com a memorização e repetição 

do que foi aplicado em sala, não havendo interdisciplinaridade, o que desestimula o alunado. 

A abordagem multidisciplinar é um recurso que faz o aluno utilizar e desenvolver a sua 

epistemologia, pois segundo Gattás e Furegato (2016, p. 90): “A interdisciplinaridade também 

pode ser entendida como um método de investigação, capaz de produzir conhecimentos 

amplos, unitários ou mesmo universalizantes”. 

Diante dos fatos supracitados, o Programa de Educação Tutorial – PET Química, 

desenvolve uma atividade de ensino denominada “Ciclo de Palestras”, a qual busca abordar 

temáticas diversificadas. Na atividade atual foram ministradas duas palestras intituladas: 

“Ciclo de vida estelar: como nascem e morrem as estrelas” e a “Química do corpo humano: o 

que está acontecendo no seu corpo agora?”, temas estes que estão totalmente relacionados 

com a Química, que podem contribuir significativamente para a abrangência e profundidade 

de uma prática de ensino interdisciplinar, no entanto, muitas vezes não são abordados na 

graduação. 

O ciclo de vida das estrelas, além de fazer parte da astronomia, apresenta 

interdisciplinaridade com a Física e a Química, abordando assuntos como contração 

gravitacional, formação de compostos por meio da fusão nuclear e salto quântico, que 

acontece nas nebulosas de emissão. Nesse sentido, a abordagem desse mencionado tema visa 

melhorias no desenvolvimento cognitivo dos graduandos, pois conforme Bisch, Barros e Silva 

(2014 p. 199) 

A Astronomia aborda um tema grandioso e desafiador - o Universo em grande escala - que 

costuma despertar fascínio e interesse nos estudantes, e cujo estudo envolve a aplicação de 

conhecimentos de diversas áreas da ciência, tanto das ciências exatas e naturais, como 

também das ciências humanas, o que faz que tenha forte caráter interdisciplinar[...]. 

 

Em alusão à Química, é bem notório que ela está presente em tudo e, principalmente, 

no corpo humano. O nosso corpo sofre várias reações químicas por segundo para que continue 
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com suas funções vitais, desde crescimento de unhas e cabelo até a reconstrução celular, tudo 

é Química. O nosso cérebro comanda todas as nossas ações e isto também é Química. No 

entanto, apesar da relevância em se estudar esse tema nessa Ciência, ele costumeiramente não 

é abordado e, nem mesmo, são feitas relações com a Ciência que estuda o corpo, a Biologia.  

Sob esse viés, Fazenda (2002) afirma que muitos professores não foram preparados 

nas Universidades para trabalhar a interdisciplinaridade, devido às suas formações terem 

ocorrido sob o paradigma cartesiano, dessa forma, sentem-se inseguros frente à nova tarefa de 

integrar as disciplinas. 

Sendo assim, o “Ciclo de Palestras” objetivou estimular e aprimorar a visão dos 

discentes do Curso de Licenciatura em Química, na tentativa de aumentar o seu 

desenvolvimento cognitivo, mostrando que a disciplina está presente em vários aspectos do 

universo que os rodeia e no seu próprio corpo. 

 

Metodologia 

A estratégia metodológica deste estudo teve como base estudos qualitativo e 

participante. Este último, muda o papel do sujeito da pesquisa: ele não é só o objeto estudado, 

mas participante do processo. Muda também o papel do pesquisador: ele não é mais o único 

dono da verdade, controlando os sujeitos e ditando os objetivos (VALLE, 1988). Por outro 

lado, o estudo qualitativo é defendido por (Maanen, 1979, p. 520), afirmando que tal estudo 

tem por objetivo expressar os sentidos dos fenômenos, aproximando a teoria dos dados. 

A atividade de ensino realizada, “Ciclo de Palestras”, foi desenvolvida pelo grupo 

PET do Curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal da Paraíba - IFPB, Campus 

João Pessoa, em que é composto por 11 (onze) bolsistas, 1 (um) voluntário e 1 (um) tutor. 

Este Ciclo é realizado anualmente, e as temáticas abordadas são normalmente escolhidas 

pelos PETianos. 

No ano corrente, as palestras ministradas foram: “Ciclo de vida estelar: como nascem 

e morrem as estrelas” e “A Química do corpo: o que está acontecendo no seu corpo 

agora?”, respectivamente. Estas foram apresentadas na mencionada instituição de atuação do 

grupo e contou com a presença de 10 (dez) alunos do Curso de Licenciatura em Química da 

mesma instituição, apresentando uma faixa de idade entre 18 a 41 anos e pertencentes a 

períodos distintos. 

A princípio, foi entregue um Questionário de Sondagem (QS) com 3 (três) questões 

abertas, com o intuito de sondar os conhecimentos prévios dos ouvintes sobre os 

referenciados assuntos. As duas primeiras questões concerniam à primeira palestra e a terceira 
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à segunda palestra. Em seguida, as palestras foram apresentadas em 50 (cinquenta) minutos 

cada, de maneira interativa, contando com a participação ativa dos ouvintes. 

 

Resultados e Discussão 

A priori, na primeira etapa, serão ilustrados os resultados do Questionário de 

Sondagem aplicado aos graduandos do Curso de Licenciatura em Química. 

A primeira e a segunda questões do QS referiam-se à palestra do Ciclo de vida estelar. 

A primeira indagação discorria: No decorrer da sua vida acadêmica, você já ouviu ou leu algo 

sobre ciclo estelar e sua relação com a Química? (   ) Sim  (    ) Não. Caso sim, escreva de 

forma breve, o que você entende sobre este tema. 40% dos discentes afirmaram já ter tido 

contato com o tema, enquanto 60% afirmou nunca ter ouvido falar sobre. As respostas obtidas 

neste questionamento apenas comprovam a carência da abordagem de assuntos que envolvam 

a Química e a astronomia na graduação, pois mais da metade do alunado desconhecia a 

temática, um dado agravante frente à importância das mesmas para a vida dos discentes.  

De acordo com Dias e Santa Rita (2008), os conteúdos de Astronomia e Química 

possibilitam aos alunos uma visão menos precária do conhecimento científico, podendo atuar 

com os assuntos de forma integradora. 

Além disso, os alunos possuem muita curiosidade com essa temática, como 

demonstrado na fala do discente A: “Sempre fui bastante interessado pelo assunto, conheço 

apenas o básico do que vi na internet”. 

No segundo questionamento indagou-se: Você acha importante que durante a 

graduação, sejam abordados assuntos que envolvam a Química com o universo? 100% dos 

discentes responderam que sim, evidenciando a importância de trabalhar esse tema na 

graduação de Licenciatura em Química, pois proporciona ao alunado o entendimento do 

mundo a sua volta, como também uma melhor qualificação em sala de aula. 

Tal fato pode ser vislumbrado nas respostas dos discentes B e C, respectivamente: “É 

um assunto importante para a compreensão do universo que vivemos“ e “É bem interessante 

abordar esse tipo de assuntos em sala de aula porque de certa forma é dado a 

interdisciplinaridade fazendo com que os alunos se atentem para as coisas ao seu redor e 

levem para si, para poderem ministrar em sala”.  

O terceiro questionamento referiu-se à palestra da Química do corpo humano. Tal 

questão procurou despertar a reflexão dos ouvintes, onde eles puderam esboçar de forma 

escrita sua visão preliminar sobre o assunto supracitado. 
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O alunado demonstrou uma boa noção do conteúdo que seria abordado, por exemplo, 

fizeram citações de assuntos na área da Química relacionados ao corpo, como: reações 

químicas, estruturas e ciclos de transformações. Tal situação pode ser vista, na resposta do 

discente A: “O corpo humano é 100% química, tanto fisicamente como emocionalmente. 

Tanto sobre do que o nosso corpo é feito, como as sensações que temos”. Essa afirmação de 

que o corpo humano é Química pura foi muito usada pela grande maioria dos alunos. 

Portanto, a investigação da primeira etapa culminou em dados que norteiam a 

importância de abordagens, de tais temáticas, no ensino superior. 

No segundo e último momento, houve a apresentação das palestras, de forma 

contextualizada, mostrando a importância de cada tema no cotidiano dos alunos e suas 

relações com a Química. De acordo com Almeida et al (2008, p. 2): 

[...] se faz necessário a prática de um ensino mais contextualizado, onde se pretende 

relacionar os conteúdos de química com o cotidiano dos meninos e das meninas, 

respeitando as diversidades de cada um, visando à formação do cidadão, e o 

exercício de seu senso crítico. 

 

Ademais, em cada palestra houve uma excelente interação entre os discentes e entre os 

discentes e os palestrantes, com debates, discussões e questionamentos. 

Portanto, tal atividade de ensino promovida pelo PET Química produziu impactos 

enaltecedores sobre o público ouvinte, pois este interagiu participativamente. Dessa forma, o 

“Ciclo de Palestras” colaborou para formação de cidadãos críticos e para uma construção da 

aprendizagem. 

 

Conclusões: 

De acordo com a interação e participação dos discentes durante os momentos das 

palestras, foi possível constatar a importância da apresentação destas. 

Tais atividades possibilitaram uma melhor visão e compreensão de temas ligados ao 

universo e ao corpo humano, trabalhando na construção do conhecimento acerca de 

conteúdos, geralmente, não vistos durante o período de formação do curso. Além disso, a 

abordagem de temáticas como essas instiga a criticidade dos discentes e qualifica os 

licenciandos em Química.  
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da tríade como meio de transformação 

 

 

Resumo 

O Ciclo de Seminários do PET - Fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas - MG (Unifal-

MG) tem como objetivo de aprimorar o petiano seminarista frente a didática, desenvoltura, 

organização de tempo, elucidação de temas não abordados na grade acadêmica, formação de 

opinião e novos conhecimentos. Aos ouvintes proporciona crescimento individual e acadêmico, 

uma melhor qualificação quanto pessoa e como membro da sociedade. É executado duas vezes 

por ano, no formato de Ciclo de seminários e Mesa redonda. Foi possível notar, frente aos dados 

obtidos, por meio de questionários crescimento e melhora quanto a divulgação, programação, 

organização, temas abordados, conhecimento do seminarista frente ao tema escolhido e 

adequação das instalações, a partir da análise dos anos 2015 a 2018. 

 

Palavras – chave  

Seminários.  

Mesa redonda.  

Ensino, pesquisa e  extensão.  

Saúde. 

PET-Fisioterapia 
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Introdução 

O Ciclo de Seminários, realizado pelo PET- Fisioterapia da Unifal-MG é uma atividade 

desenvolvida para a comunidade acadêmica em geral, mas com ênfase nos alunos da 

Fisioterapia e demais áreas da saúde, pois os temas  

abordados são direcionados à área, porém toda comunidade acadêmica e externa que se 

interessar pode participar.  

A atividade tem como objetivo proporcionar ao petiano seminarista o desenvolvimento 

de didática, capacidade de elaboração, elucidação de temas não abordados na grade acadêmica, 

formação de opinião e novos conhecimentos. O seminário como método de ensino é 

considerado por Morgan (2019) uma técnica que proporciona a compreensão e o aprendizado 

individual e em grupo, utilizando outros métodos de aprendizagem que auxiliam no crescimento 

pessoal e acadêmico, pois gera discussão, trabalho em grupo, aprendizagem de tecnologia, 

autoconfiança, resolução de problemas e técnicas de reflexão.    

Durante a atividade, há uma interação entre os petianos e a comunidade externa e 

acadêmica; o PET propicia ao estudante, além do crescimento acadêmico, uma melhor 

qualificação como pessoa e como membro da sociedade. Ademais, os alunos petianos que não 

apresentam seminário têm a oportunidade de trabalhar em um evento mais amplo, no qual se 

exige maior interação e organização entre os demais alunos do PET, que vão ser responsáveis 

por receber os participantes, luz, som, iluminação do evento e todos as possíveis intercorrências, 

trabalhando a capacidade de adaptação e resolução de problemas inesperados.  

Portanto, o ciclo de seminários apresenta os três pilares do PET, uma vez que nele se 

realiza ensino, pesquisa e extensão. 

  

Metodologia 

A atividade é realizada duas vezes por semestre, sendo que o segundo seminário ocorre 

no modelo de mesa redonda. No início do semestre, quando é feito o planejamento anual do 

grupo, são escalados os alunos para os dois eventos e são escolhidos os temas de acordo com 

as sugestões dadas em eventos anteriores ou temas escolhidos pelo grupo. O grupo é 

responsável pela organização prévia, divulgação e execução da atividade, com supervisão do 

tutor. Previamente, os petianos seminaristas apresentam ao tutor e aos demais petianos o seu 

plano didático de modo que o grupo e o tutor possam avaliar o conteúdo e contribuir para 

possíveis alterações do seminário, para garantir a qualidade da apresentação que irá ser 

fornecida em nome do grupo PET. Os petianos escalados para apresentar os seminários são 

responsáveis por pesquisar o tema escolhido nas bases de dados, a fim de desenvolver todo o 

material didático apresentado no seminário, que tem duração de 50 minutos, mais 10 minutos 

para possíveis perguntas e discussões do tema.  

No formato mesa redonda, realizado nos segundos semestres, participam três petianos 

em cada mesa redonda, na qual eles devem propor planos de tratamento a um caso clínico, 
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disponibilizado previamente e desenvolvido pelos docentes da área. Cada aluno tem 15 minutos 

para disponibilizar seu plano de tratamento e, posteriormente, a mesa tem 20 minutos para 

discussão.  

Espera-se que, ao final das atividades, os petianos tenham aprimorado suas habilidades 

de exposição do conteúdo proposto, que os ouvintes tenham adquirido informações atualizadas 

sobre os temas, de modo que o PET tenha contribuído para a construção de novos 

conhecimentos.  

Para verificação, é aplicado ao final dos seminários, um formulário disponibilizado pela 

Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, para avaliação da qualidade do evento, no qual pode 

ser avaliado desde a organização até o domínio do petiano seminarista sobre o assunto proposto, 

visando a melhora dos eventos e a aproximação dos discentes para os futuros seminários, uma 

vez que os ouvintes podem sugerir temas para os eventos seguintes. Os questionários são 

analisados e levados em consideração para a realização do próximo ciclo, a partir da análise 

dos dados, que mensuram a qualidade e satisfação quanto ao tema, local do evento, 

conhecimento do palestrante sobre o assunto, divulgação, programação e organização. 

 

Resultados e Discussão 

De acordo com o Manual de Orientações - PET (2006), desenvolvido para apresentar e 

orientar quanto os objetivos, procedimentos, atividades, avaliação e benefícios do programa, as 

atividades extracurriculares são estimuladas pois proporcionam aos membros vivenciar 

experiências não desenvolvidas por meio da estrutura curricular convencional. O que colabora 

para uma formação acadêmica e global, favorecendo a aproximação ao mercado de trabalho, 

bem como às pós - graduações. 

Portanto, o PET – Fisioterapia da Unifal-MG, ao realizar o Ciclo de Seminários, 

proporciona a ampliação da experiência acadêmica, mas também reflexões e discussões de 

temas muitas vezes pouco explorados no curso ou explorados rapidamente. Dessa maneira, o 

grupo proporciona à universidade e aos alunos envolvidos de forma direta ou indiretamente o 

modelo de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, gerando incentivo e a melhora 

do curso de graduação Fisioterapia da Unifal-MG. 

Aos alunos envolvidos de forma direta, petianos e petianas, essa atividade oferece ainda uma 

formação acadêmica e profissional crítica e colaborativa, relacionada às funções em grupo e de 

caráter social.  

Os dados obtidos por meio dos questionários aplicados foram analisados e chegou-se a 

uma média aritmética das questões dos anos de 2015 a 2018, as avaliações foram realizadas de 

forma qualitativa, o ouvinte preencheu entre péssimo, fraco, médio, excelente e não se aplica, 

esses dados foram passados para forma quantitativa de 0 a 5, a partir da qual se tirou a média 

aritmética. Apresentaram-se os seguintes resultados: divulgação do evento de 3,3 (2015) para 

4,02 (2018), programação do evento de 4,33 (2015) para 4,6 (2018), organização do evento de 

4,36 (2015) para 4,65 (2018),  temas abordados de 4,56 (2015) para 4,76 (2018), interação entre  
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seminarista e ouvintes de 4,36 (2015) para 4,58 (2018) e adequação das instalações à realização 

do evento de 4,61 (2015) para 4,71 (2018).  

Portanto, notamos que em todos os itens houve melhora tanto para o seminarista ouvinte 

como para a qualidade do evento. 

  

Conclusões: 

Dentre os objetivos propostos neste evento se encontrava como principal, ao petiano 

seminarista, o aprimoramento da capacidade argumentativa e da exposição de conteúdo 

didático; aos demais petianos, a capacidade de organização, trabalho em equipe para manter a 

qualidade do evento proposto, e aos participantes, elucidação do tema proposto, conhecimento 

e aproveitamento dos conteúdos apresentados. Esses itens foram avaliados em um questionário 

de qualidade do evento desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão, os quais evidenciaram um 

crescimento na média atribuída e melhora quanto a divulgação, programação, organização, 

temas abordados, conhecimento do seminarista frente ao tema escolhido e adequação das 

instalações, a partir da análise dos anos 2015 a 2018. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O CineCiclo se caracteriza pela exibição cinematográfica temática e posterior discussão 

mediada por especialistas sobre o tema apresentado, tanto na área da Nutrição, quanto na área 

do Cinema. A execução da atividade têm como objetivos promover espaços de discussão acerca 

de temas emergentes na Alimentação, Nutrição e Saúde, que são pouco abordados ao longo dos 

cursos na formação de nutricionistas e demais profissionais de saúde, e estimular o interesse 

pelo cinema como uma ferramenta importante para a ampliação da leitura e aprendizagem de 

mundo. A presença dos participantes é estimulada através de divulgações com flyers, postagens 

em redes sociais, e-mails para discentes e cartazes sobre o evento colocados em diretórios 

acadêmicos da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia (ENUFBA) e em outras 

instituições de Ensino Superior do Estado da Bahia. Assim, espera-se promover maior 

aproximação dos membros (discentes e docentes) da UFBA e de outras instituições de ensino 

com a linguagem cinematográfica, além de discutir questões contemporâneas que cercam os 

fenômenos da alimentação, da comida e do comer.  

 

Palavras – chave 

Cinema, Nutrição, Saúde, Educação, Alimentação. 

 

Introdução 

 

Técnicas audiovisuais, como a análise fílmica, podem ser consideradas como 

instrumento de estudo, visto que fazem parte da rotina cultural da atualidade e permitem a 

                                                
1 PETiano/a discente (bolsista/não-bolsista) do grupo PET Nutrição e discente do curso de Nutrição da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
2 Colaboradora do grupo PET Nutrição, PETiana discente do grupo PET Conexões de Saberes: Diferentes 

Saberes e Fazeres na Universidade Federal do Mato Grosso e discente do curso de Nutrição da Universidade 

Federal do Mato Grosso (UFMT). 
3 PETiana tutora do grupo PET Nutrição e docente do Departamento Ciência da Nutrição da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA). 
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abordagem interdisciplinar de um tema. Dessa forma, o cinema pode se configurar como mais 

uma ferramenta para contribuir para formação acadêmica (RAMOS, 2010). 

 A escolha pelo cinema como estratégia metodológica para o estudo de uma temática 

significa ampliar as formas de compreensão do indivíduo, pela interferência deste meio na 

consciência e no contexto sócio-político-cultural individuais, já que para se discutir um 

determinado assunto, é imprescindível o conhecimento a respeito dele e seus determinantes  

(FANTIN, 2007). 

 O Programa de Educação Tutorial em Nutrição (PETNUT) realiza atualmente o projeto 

“CineCiclo - Destaques em Alimentação, Nutrição e Saúde”, que consiste na exibição 

cinematográfica temática e posterior discussão sobre o tema apresentado. O CineCiclo surgiu a 

partir de uma atividade anterior do PETNUT, a amostra “O cinema, a comida e o comer” esta 

era realizada durante todo o ano de 2012, com uma sessão por semana. Nas sessões propostas 

eram discutidos temas como a comensalidade nas obras de Jorge Amado, Alimentação e 

Cultura, entre outras. 

Em 2014, esse projeto modificou-se para o CineCiclo de Palestras, fruto da união de 

duas atividades planejadas pelo PETNUT: Ciclo de Palestras e O Cinema, a Comida e o Comer. 

A mudança foi feita devido à similaridade entre esses eventos, sendo possível a ocorrência 

simultânea. Já em 2016, a atividade do CineCiclo de Palestras foi reconfigurada, dessa forma 

foi possível discutir temas diferentes em cada uma das atividades, assim foram desmembradas 

em duas atividades: Ciclo de Palestras e CineCiclo. Durante todos esses anos foram exibidos e 

discutidos diversos filmes, a exemplo: Big Night, Arquitetura da Destruição, Chef, O Mínimo 

para Viver, O mundo segundo a Monsanto, Pesadelo de Darwin e Muito Além do Peso.  

  Este projeto se justifica pela necessidade de promover espaços de discussão acerca de 

temas emergentes na Alimentação, Nutrição e Saúde, dando possibilidade de ampliação aos 

assuntos relevantes na formação de nutricionistas e demais profissionais de saúde, e também 

estimular o interesse pelo cinema como uma ferramenta importante para compreensão dos 

fenômenos da Alimentação e Nutrição. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência do 

CineCiclo como ferramenta de estudo para fenômenos relacionados à Nutrição, Alimentação e 

Saúde.  

 

  Metodologia 

O grupo PETNUT reúne-se a cada fim de ano para decidir sobre as atividades do ano 

seguinte, que serão contidas no seu planejamento anual. Para 2019, o PETNUT decidiu realizar 

duas sessões do CineCiclo, uma em cada semestre, que consistem em uma exibição 

cinematográfica temática seguida de discussão sobre o tema, a qual é mediada por convidados, 

profissionais especialistas no assunto.  

Inicialmente, é discutido entre o grupo PETNUT a temática que pretendemos abordar, 

assim encaminhando sugestões de filmes que abordam o assunto em questão. Posteriormente, 

assistimos os filmes e discutimos em reunião sobre pontos importantes que os mesmos 

abordam, e assim, é escolhido aquele que seja mais coerente com a temática. Todos os 

integrantes do grupo assistem novamente o filme escolhido e separamos tópicos importantes 

para levantarmos na discussão no dia em que ocorrerá a sessão pública.  

Em seguida, algumas pessoas são selecionadas e convidadas para compor a mesa de 

discussão, tradicionalmente composta por um profissional de cinema e/ou comunicação e por 
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um nutricionista especialista na temática, além disso podem ser convidados psicólogos, 

médicos ou outros profissionais que possam agregar à discussão da proposta que o CineCiclo 

oferece.   

Depois disso, é feita a divulgação por meio de flyers, postagens em redes sociais, e-

mails para discentes e coordenações de curso, e cartazes sobre o evento colocados em diretórios 

e centros acadêmicos da ENUFBA e de outras instituições de Ensino Superior da Bahia. As 

inscrições para o evento são realizadas previamente por meio de um questionário no Google 

Forms, e também há a possibilidade de inscrição no dia do evento, caso ainda existam vagas.  

No dia do evento, dois integrantes do PETNUT ficam responsáveis por apresentar os 

convidados, executar o filme, auxiliar os convidados/participantes presentes na mesa e mediar 

as discussões que surgirem. Além disso, a presença dos inscritos é confirmada por meio uma 

lista que deve ser assinada no dia da exibição, preenchendo e/ou conferindo informações, como 

nome completo, e-mail e Cadastro de Pessoa Física.   

Ao final de cada exibição do CineCiclo, é enviado por e-mail outro questionário para 

avaliação do evento, o qual serve para entender como poderíamos melhorar a configuração das 

próximas exibições e temáticas que poderiam ser abordadas. Os eventos também contam com 

emissão de certificado de quatro horas para os envolvidos por meio do Sistema de Registro e 

Acompanhamento de Atividades de Extensão da UFBA, que são enviados posteriormente por 

e-mail. 

 

Resultados e Discussão 

A comunicação entre ciência, tecnologia e educação já vem sendo exposto em alguns 

estudos atuais. A Ciência e a Tecnologia modificam constantemente a direção das sociedades, 

e o mundo da educação se vê pressionado a seguir essas mudanças num processo inovador na 

formação de um ser humano universal (OLIVEIRA, 2013). Então, o profissional que se torna 

responsável pela transmissão do conhecimento tem que saber integrar essas ferramentas 

tecnológicas juntamente com as práticas educacionais.  

  Dentre as formas dessa integração, tem se destacado o uso de filmes para abordar 

inúmeros conceitos, que não são amplamente discutidos, mas que se fazem necessários e 

presente na formação em graduação. Esse uso, vem sendo introduzido como recurso pedagógico 

contemporâneo, sendo uma importante ferramenta, permitindo aos discentes a discussão a partir 

das narrativas presentes nos filmes (CEZAR et al., 2011). 

 A utilização de ferramentas cinematográficas nas políticas e práticas educacionais, as 

quais já vem sendo discutida em outros cursos de graduação, como nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Cursos de Graduação em Medicina. Essas sustentam que o estudante quando 

envolvido em atividades com essas ferramentas é estimulado à uma postura humanística, ao 

mesmo tempo que se aproxima das realidades das sociedades, pois os filmes atuais trazem 

discussões emergentes dentro dessas. Portanto, também, tira o foco de uma sala de aula apenas 

conteudista e se torna uma metodologia ativa, podendo aprimorar e ampliar uma análise crítica 

sobre determinada situação (CEZAR et al., 2011). 

Os filmes já exibidos pelo PETNUT têm temáticas relacionadas à obesidade e padrões 

de beleza, obesidade infantil, consciência alimentar, transtornos alimentares, produção de 

alimentos, transgênicos, agrotóxicos e ecologia. Com isso, o CineCiclo pôde contribuir para a 

promoção da interdisciplinaridade e, assim, conectar as artes (cinema), com a ciência da 
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Nutrição, sendo assim meio de disseminação de saberes complementares à formação dos 

participantes, sejam eles discentes ou docentes, da área de Nutrição ou não. 

As exibições que abordaram da produção de alimentos trouxeram filmes como “O 

mundo segundo a Monsanto” e o “Pesadelo de Darwin”, que discutem temas que englobam 

discussões político-sociais, como a venda de alimentos transgênicos, utilização de agrotóxicos, 

biotecnologia e experiências científicas. Já as que abordaram a obesidade, consideraram outras 

dimensões das realidades e áreas do conhecimento e da Ciência, como as questões psicológicas 

e sociais, e sempre respeitaram as falas e contribuições de todos os envolvidos. Também foram 

espaços para os estudantes partilharem suas experiências dentro da universidade e conhecerem 

as diversas abordagens que a academia faz sobre as temáticas inseridas nos filmes exibidos, 

como o contato dentro das disciplinas curriculares que esses têm com os diferentes níveis de 

atenção no Sistema Único de Saúde (SUS), as visitas a campo, as linhas de pesquisa e as 

problemáticas éticas, políticas e sociais encontradas na sala de aula, nas práticas 

supervisionadas e na atuação profissional. 

Desde o início das sessões deste projeto, foi possível atingir os objetivos pré-

estabelecidos e, mais que isso, transcender as expectativas dos organizadores. O ambiente de 

discussão formado ao final da exibição cinematográfica é de extrema riqueza, pois proporciona 

troca de saberes de modo horizontal, onde todos os discentes, em diferentes estágios da 

graduação, e os profissionais de diferentes áreas com diferentes formas de enxergar o mesmo 

tema, podem dialogar.  

Dessa maneira, as exibições tornam-se uma oportunidade de estar num ambiente fora 

sala de aula, onde todos assumem posições igualitárias, de detentores do conhecimento, e rompe 

com a visão passiva do estudante, trazendo espaços e liberdades para a fala e para a escuta, 

assim, promovendo uma esfera diferente de aprendizado.  

“Para Moran (1995), o cinema pode ser utilizado como conteúdo de ensino, de 

integração, de avaliação, de aproximação entre ciência e arte, de aquisição de cultura dentre 

outras possibilidades” (AUGUSTINHO et al., 2019, p. 3). Logo, pode-se afirmar que a sua 

utilização dentre as atividades do curso de Nutrição auxilia um novo (re)pensar sobre as 

atividades e temas que são pouco discutidos em sala de aula, possibilitando o estabelecimento 

de relações entre o saber científico e a realidade dos educandos. 

O cinema é uma forma de arte, portanto, parece razoável pensar que deve fazer parte 

das diversas possibilidades de favorecer a reflexão crítica e ser uma das formas de expressão 

das relações humanas (XAVIER et al., 2011). Desse modo, a inserção do CineCiclo dentre as 

atividades do curso de Nutrição, ressalta a importância e as possibilidades de se trabalhar com 

as artes associadas às realidades de temáticas pertinentes à área. 

A linguagem cinematográfica pode ser vista como um meio prazeroso para a aquisição, 

fomentação e ampliação do conhecimento, podendo tornar a prática educativa mais 

humanizada, reflexiva e efetiva. Também, pode ser considerada uma metodologia de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, o que concerne ao tripé base do PET. 

Para nós, organizadores das sessões e integrantes do PETNUT, o projeto CineCiclo 

auxilia na busca por temáticas de grande interesse e repercussão no meio em vivemos, muitas 

vezes polêmicas e inquietantes, no modo de apresentar estas temáticas através da escolha dos 

profissionais, na discussão prévia em grupo com a mediação da tutora, culminando na 

ampliação da capacidade crítica.  
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 A partir dessa atividade, o PETNUT pode cumprir o que o Manual de Orientações 

Básicas (MOB) do PET exige que é atuar com ações coletivas de modo interdisciplinar 

buscando, assim, a ampliação da visão de mundo com responsabilidade social. Além disso, 

procura integrar discentes e docentes no planejamento e em ações do programa, para além 

daquelas já previstas nos currículos dos cursos de graduação (MEC, 2002). 

 

Conclusões 

O CineCiclo auxilia na busca por temáticas de grande interesse e repercussão no meio 

em que vivemos, muitas vezes polêmicos e inquietantes, no modo de apresentar estas temáticas 

através da escolha dos profissionais, na discussão prévia em grupo com a mediação da tutora 

que já constitui um primeiro ambiente de troca de saberes acerca da temática escolhida, 

culminando no desenvolvimento da capacidade de organizar eventos. 

Diante das considerações, pode-se verificar que estas atividades conseguem cumprir 

seus objetivos e os do PETNUT, posto que proporcionam discussões horizontais entre 

estudantes e especialistas, contribuindo para a construção de saberes coletivos, 

consequentemente ampliando as formas de leitura do mundo e contribuindo para a formação de 

profissionais de saúde mais críticos. 
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EIXO TEMÁTICO:  
Educação como meio de Transformação 

 
Resumo O presente trabalho tem como intenção expor como o Cinema pode ser uma              
ferramenta de ensino-aprendizagem que auxilia na construção de uma visão crítica sobre a             
realidade social no campo da Educação. O CineClube é uma atividade realizada pelo PET              
Conexões GPP em escolas públicas que abarca o tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e               
pela extensão sendo este o eixo fundamental da Universidade brasileira disposto no artigo 207              
da Constituição Brasileira de 1988. A proposta de CineClube surgiu a partir de             
questionamentos e discussões acerca do não reconhecimento do cinema como ferramenta           
comprometida com a transformação social, bem como pela dificuldade dos professores em            
experimentar nas suas práticas pedagógicas o potencial interdisciplinar que o cinema oferece.            
A parte prática da atividade foi realizada na Escola Estadual Polivalente, localizada no             
município de Abreu e Lima-PE e consistiu na exibição do documentário “TV Alma Sebosa”              
em uma turma do Ensino Médio. O filme desmistifica programas policiais, e conscientiza             
para as consequências de uma mídia irresponsável que usa a violência como mercadoria.             
Logo depois realizamos um questionário com o objetivo de coletar dados para maior             
embasamento do trabalho. Nesse sentido, observamos que o CineClube como metodologia de            
ensino é um instrumento que possibilita o aluno participar do processo de construção do              
conhecimento de forma crítica, estimulando-os a um efetivo exercício da cidadania. 
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5PETiana tutora do grupo PET Conexões Gestão Política-Pedagógica e docente do Departamento de Ciências 
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Introdução 

Um dos pilares do Programa de Educação Tutorial é o envolvimento do grupo com              
atividades de ensino, compreendido aqui em uma perspectiva bakhtiniana e vygotskyana           
como “um trabalho de significação por excelência, que implica incansáveis gestos indicativos            
nas orientações dos olhares, nas configurações dos objetos, nas formas de se referir, de              
conceituar [...]. Um trabalho nas margens ou espaços de (não) coincidências, na busca de              
focos ou pontos de encontro ou tangenciamento, que produzem tantos sentidos diversos            
quanto lugares comuns” (SMOLKA, 2010, p. 128). 

Por conta da estrutura orgânica do Programa de Educação Tutorial, a flexibilização            
das atividades e a dinamização da estrutura dos grupos permitem que petianos e petianas              
criem e sistematizem de outras formas os conhecimentos na universidade e fora dela. Além              
disso, constitui um dos grandes desafios contemporâneos do ensino superior brasileiro           
realizar atividades acadêmicas curriculares e extracurriculares que se ancorem na          
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e o PET procura se afastar do princípio              
da racionalidade técnica ainda presente na educação brasileira.  

Uma das características da sociedade contemporânea é a grande presença de recursos            
audiovisuais. Vivemos cada vez mais em uma sociedade midiatizada, onde as tecnologias nos             
permite novas formas de nos relacionar com a mediação e difusão de informação e              
conhecimento.  O uso do audiovisual na educação vem se enraizando no cotidiano escolar,             
porém a educação tradicional ainda se vale das aulas expositivas enfadonhas, face a face ou               
da palavra escrita. Ignora os benefícios que o uso de novas tecnologias podem trazer para a                
sala de aula. Pior, não acompanha os movimentos de transformações no campo das mídias de               
comunicação, ou seja, da sociedade como um todo. Alain Bergala (2008) convida-nos a             
reconhecer o cinema como alteridade, isto é, o cinema como um exterior à categoria eu, pois                
a experiência com o cinema permite a vivenciar a perspectiva do outro, em diferentes espaços               
geográficos e tempo. Nesse processo, o cinema tem o potencial de promover o encontro              
dos/das discentes com diferentes contextos e experiências, provocando questionamentos         
acerca do lugar-comum e a construção de um pensar crítico.  

Com o objetivo primordial de integrar ensino, pesquisa e extensão, assim como o de              
aprofundar, ampliar e propor novos desafios curriculares, a atividade realizada na Escola            
Polivalente de Abreu e Lima visa abordar os limites e possibilidades do uso do audiovisual no                
processo ensino-aprendizagem e como atividade a ser realizada em espaços públicos, pelos            
grupos do Programa de Educação Tutorial, tendo em vista desenvolver através deste recurso o              
exercício da observação das relações do cotidiano dos alunos com os temas selecionados             
exercitando um pensamento crítico através de discussões em sala de aula.  
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Metodologia  

Para o melhor seguimento da pesquisa foi essencial buscar uma aproximação com o             
objeto de estudo. Para tal, realizou-se, seleção de referências bibliográficas prioritárias e            
subsequente leitura e análise dessas referências, o levantamento bibliográfico foi realizado a            
fim de construir a fundamentação teórico-metodológica com maior profundidade sobre o           
objeto de estudo. Além dos dados observados numa experiência empírica durante uma ação             
realizada na Escola Polivalente de Abreu e Lima. Sendo os dados coletados mediante a              
observação participante e através da aplicação de questionário avaliativo, que proporcionam           
ao pesquisador a realização da coleta de informações estando envolvido no processo de             
pesquisa, possibilitando assim, que ele estabeleça “conversação com alguns ou com todos os             
participantes desta situação e [capturando] as interpretações que eles têm sobre os            
acontecimentos que observou”. (BECKER,1993, p.47). Desta maneira, tais práticas, se deram           
em conjunto com exibição do documentário “TV Alma Sebosa”e logo em seguida pelo debate              
realizado. O método utilizado para avaliação, partiu das observações realizados pela equipe            
de petianos, durante toda a atividade, capturando as reações dos alunos e suas respostas diante               
da atividade, além da participação destes na construção da discussão. 
 
Resultados e Discussão 

Aliado a metodologias diversas, pode-se trabalhar tanto a teoria quanto a prática,             
desta forma pode-se utilizar por exemplo, dados empíricos da realidade vivenciada de uma             
determinada comunidade, região ou país através da exibição de um curta ou longa metragem.              
Segundo Silbiger (2004) a ponte entre os conhecimentos provindos do produto da            
comunicação e os conhecimentos oferecidos pela escola é a comunicação, um conceito-chave            
na utilização didática do audiovisual. A escola, apesar de ser um ambiente de plural, trata a                
sala de aula como um lugar homogêneo, deixando, na maioria das vezes, de lado as inúmeras                
diferenças existentes entre os discentes, com uma estrutura de ensino igualitária para todos.  

Foram entrevistados 23 alunos da Escola Polivalente de Abreu e Lima que            
participaram da exibição do documentário, todos têm entre 15 e 18 anos. Foram perguntados              
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se já haviam participado de alguma atividade na escola envolvendo audiovisual.          

  
 
Praticamente 70% dos alunos afirmaram já ter tido atividades envolvendo exibição de            

filmes ou documentários. É nesse sentido que O Cineclube do PET Conexões GPP propõe              
levar à diferentes escolas públicas formas dinâmicas de ensino-aprendizagem, a partir de            
ferramentas de audiovisual, estimulando os estudantes a construírem o conhecimento, a partir            
do cinema. É uma proposta que aborda novas maneiras de diálogo no âmbito escolar e, que                
busca romper com a lógica de aprendizagem tradicional, a qual traz uma outra linguagem, não               
só aproximando o aluno do conhecimento, como também tornando-o protagonista do saber. A             
importância de trabalhar com outros tipos de linguagem surge alicerçado as novas dinâmicas             
da sociedade. Observamos também que a internet representa o meio pelo qual esses jovens              
tem mais acesso a recursos audiovisuais.      
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Enquanto que apenas 4,7% responderam o cinema , muitos alunos chegaram a relatar             

que os ingressos no cinema estão cada vez mais caros, por isso se torna inacessível a muitos                 
deles. Atualmente é notório o quanto o audiovisual tem atraído com afinco o público jovem,               
numa linguagem que o torna expressivo e especial, despertando a imaginação, criatividade, as             
emoções e inspiração, no âmbito escolar ele pode ser utilizado como ferramenta para             
despertar o debate e a reflexão. (BETTON, 1987, p.1). Assim, para além da dicotomia entre               
razão e sensibilidade, o processo de ensino-aprendizagem junto ao cinema, modifica a relação             
dos alunos com o conteúdo. Permitindo que os sujeitos transformem a realidade, quando             
usada metodologias adequadas, como coloca Bonetti (2008).       

 
Para Silbiger (2004) a obra audiovisual é o resultado da interação de imagens, música,              

texto falado e efeitos sonoros, formando uma unidade expressiva indissolúvel, com ritmo,            
desenvolvimento, proposta editorial e duração previamente estabelecidos. Obtivemos também         
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uma avaliação a respeito da atividade.     

  
Na avaliação 40,9% dos alunos acharam a atividade regular, enquanto que 36,6% e             

18,2% avaliaram como Bom e Ótimo respectivamente. O audiovisual em parceria com o             
debate, pode despertar o diálogo surgindo assim perguntas/dúvidas, havendo uma maior           
interação no decorrer das discussões, de acordo com Ferrés (1995) “O programa didático             
baseado no vídeo [...] pode se converter também em um excelente instrumento para que o               
aluno aprenda a formular perguntas, para que aprenda a expressar-se, para que aprenda a              
aprender”.  

 
Conclusões: 
 

Dessa maneira, consideramos que as ações desenvolvidas no CineClube permitem          
novas interações dos alunos com o conhecimento, interferindo de forma positiva no processo             
de ensino-aprendizagem e ajudando também a desenvolver neles inteligência intrapessoal (o           
que eu consegui compreender nesse vídeo), expressão linguística (como vou explicar isso aos             
outros), inteligência interpessoal (aprender a ouvir, compreender e respeitar a opinião do            
outro). Trata-se de entender que qualquer filme, vídeo ou programa de tv pode ser trabalhado               
de forma educativa. No entanto, não podemos cair na armadilha de fazer uso desses recursos               
sem um conhecimento pedagógico prévio. Pois, assim como a linguagem audiovisual pode            
inibir a alienação cultural, o seu uso anacrônico e despreparado podem servir de mecanismos              
para a produção e reprodução dessa mesma alienação cultural, constituindo uma verdadeira            
dialética. Para que isso não aconteça se faz necessário que os Estados junto ao MEC               
proporcionem capacitações aos professores dos níveis básico, médio e superior visando o            
melhor uso possível da linguagem audiovisual em sala de aula. 
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EIXO TEMÁTICO: [Educação como meio de Transformação] 

 

RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo compartilhar as experiências do Projeto Cinema e 

Educação na escola pública Dayse Galvão, localizada em São Luís, no Estado do Maranhão. 

Ela apresenta, deste modo, discussões sobre os alcances do trabalho desenvolvido pelo 

Programa de Educação Tutorial – PET Conexões de Saberes Espaços Sociopedagógicos da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O Programa em questão visa a articulação do 

tripé universitário ensino, pesquisa e extensão. Este estudo, é oriundo de um dos seus eixos de 

trabalho, Cinema e Educação. A pesquisa é qualitativa e busca por meio do estudo de caso a 

compreensão de uma realidade particular, neste caso, compreender a relação das (os) estudantes 

da Escola Pública Dayse Galvão com o cinema. A pesquisa consistiu inicialmente na realização 

de um questionário com a participação de 33 estudantes, com o propósito de verificarmos a 

relação desses estudantes com o cinema. Em seguida, iniciamos um trabalho de oficinas sobre 

fotografia e cinema na referida escola. Nessa pesquisa utilizamos as reflexões de Teixeira, 

Lopes e Dayrell (2009), Teixeira e Lopes (2005; 2008), Teixeira, Larrosa e Lopes (2014), 

Dunker e Rodrigues (2015), dentre outras(os). Os resultados a que chegamos, em síntese, se 

referem a necessidade de um trabalho consistente sobre o cinema nas escolas públicas de São 

Luís, e, consequentemente, democratizar o acesso à linguagem cinematográfica, com 

estudantes das classes populares, tendo em vista, a produção de novos roteiros e produções 

cinematográficas socialmente engajadas do ponto de vista da inclusão social.  

 

Palavras-chave: Cinema. Educação. Escola pública. Programa de Educação Tutorial. 

 

Introdução 

Este trabalho analisa a relação dos estudantes da escola Dayse Galvão com a linguagem 

cinematográfica. Para isso, aplicamos um questionário com 33 estudantes da referida escola 

para analisarmos as produções de audiovisual mais acessadas pelos estudantes, assim como  

                                                
1 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Conexões de Saberes Espaços Sociopedagógicos e discente do curso 

de Serviço Social da Universidade Federal do Maranhão. 
2 Colaborador do grupo PET Conexões de Saberes Espaços Sóciopedagógicos e discente dos cursos de Direito, 

Pedagogia, Licenciatura em Artes Visuais, Nutrição, Licenciatura em Educação Física, Turismo, Licenciatura em 

Letras Espanhol, Licenciatura em História, Pedagogia, Serviço Social, Licenciatura em Estudos Afro- brasileiros, 

Engenharia Química, Odontologia da Universidade Federal do Maranhão. 
3 PETiana tutora do grupo PET Conexões de Saberes Sóciopedagógicos e docente do Departamento II, do Curso 

de Pedagogia, da Universidade Federal do Maranhão.  
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outras questões. A importância dessa pesquisa se justifica na afirmação de que o cinema é uma 

linguagem muito mais acessada pela classe dominante, no que diz respeito ao lugar de 

profissionalização e produção, do que pela classe popular. No Maranhão, por exemplo, não há 

na Universidade Federal um curso de cinema. Há aproximadamente três anos foi criada nesse 

Estado, a Escola de Cinema do Maranhão, com formação de nível técnico para estudantes que 

concluíram o Ensino Médio. A iniciativa foi considerada um grande avanço para o Estado.                 

Utilizado muitas vezes como mero entretenimento, o cinema é um importante 

instrumento pedagógico para o trabalho de inúmeros pesquisadores e professores. A seguinte 

pesquisa tem como objetivo abordar essa temática em uma escola da rede pública estadual da 

cidade de São Luís.  A aplicação dos questionários deu-se por meio de pesquisa de campo, para 

descobrir a percepção do público maranhense acerca do cinema e como se dá sua relação com 

o mesmo, dando atenção às produções cinematográficas locais, O cinema é uma linguagem 

muito importante e pode ter grande impacto no trabalho educativo realizado nas escolas. Sobre 

o cinema nas escolas, é possível afirmar que a atual escola brasileira, fincada em antigos 

padrões de ensino apresenta uma realidade de ensino que nem sempre dialoga com a realidade 

cotidiana dos estudantes, Mantoan (2003) afirma que “a escola que preza pelo conhecimento 

cientifico, exclui todos os alunos que não valorizam esse conhecimento, sendo assim essa escola 

não cria a possibilidade de diálogo entre as diferenças”, assim o diálogo com os alunos, faz-se 

necessária, para que não haja exclusão e evasão desses alunos. 

Esta pesquisa está organizada em quatro tópicos, introdução, método, resultados e 

discussão e conclusões. O objetivo principal deste estudo: analisar a relação dos estudantes de 

uma escola pública de São Luís com o cinema. 

 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e com abordagem do estudo de caso. A 

metodologia consistiu em duas etapas: a aplicação de um questionário a 33 estudantes e a etapa  

da realização das quatro oficinas, ministradas tanto pelos estudantes do PET Conexões Espaços 

Sociopedagógicos quanto por profissionais convidados. As etapas do projeto se deram, 

portanto, da seguinte forma: questionário, palestra, apresentação da disciplina, oficina de 

fotografia, oficina de roteiro. 

As atividades deste projeto foram voltadas para alunos do Ensino Médio com idades 

entre 14 a 17 anos, tendo em vista a percepção dos jovens acerca das produções 

cinematográficas nacional e internacional, sobre o ato de ir ao cinema, dentre outras questões. 

O questionário aplicado com estudantes do primeiro ano do Ensino Médio serviu para traçarmos 

um panorama no que tange ao perfil do estudante de escola pública e suas percepções acerca 

dessa forma de arte que é o Cinema. Partindo disso, trabalhamos noções básicas de fotografia 

com os alunos. As atividades foram realizadas tendo como recursos humanos a equipe 

multidisciplinar de petianos do grupo Pet Conexões de Saberes Pesquisa e Extensão em Espaços 

Sociopedagógicos, contando com estudantes da UFMA, de várias áreas do conhecimento, tendo 

como recursos físicos data show, som, papel e caneta. 

 

Resultados e Discussão 

Desde seu surgimento por volta de 1895, o cinema passou por grandes modificações em 

seu modo de produção e exibição, tendo adquirido características próprias em cada uma das 

fases de sua longa trajetória. Dentre suas diversas características, uma das mais importantes foi 

a do diálogo social, em que foi possível promover intensas reflexões acerca da vida real, tais  
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como as questões políticas, religiosas, econômicas, sociais, de raças e credo. A perspectiva 

central do cinema na escola, deste modo, é trazer questionamentos, pois a arte na escola, o 

cinema na escola, não deve ser propriedade de nenhuma área ou professor, porque é 

responsabilidade de todos (DAYRELL, J; LOPES, J. De S. M; TEIXEIRA, I. A. De C, 2009, 

p. 34). 

Severino (2008) diz que o professor tem de agir politicamente em sala de aula, podendo 

assim desabrochar e expandir a sensibilidade ética e política dos alunos, e reitera que a educação 

age como mediadora da relação dos homens, e considerando que nossa sociedade atual é 

fortemente marcada pelos meios de comunicação digitais, pode-se dizer que a educação é 

responsável por garantir que os indivíduos acompanhem os avanços tecno-científicos, assim 

como do cinema. 

No contexto desta pesquisa, a primeira etapa na escola Dayse Galvão foi a aplicação de 

um questionário com perguntas fechadas aplicado a 33 estudantes do 1º ano do Ensino Médio 

Integral e chegamos aos seguintes resultados:  a) a maioria dos estudantes se autodeclarou negra 

ou parda, com idade entre 14 e 15 anos, b) 85% dos entrevistados afirmou já ter ido ao cinema 

e ter tido contato com produções cinematográficas internacionais, nacionais e maranhenses, c) 

82% afirmou ter preferência por filmes internacionais, d) 88% apontou já ter participado de 

pelo menos um Festival de Cinema maranhense, e) 71% afirmou ir raramente ao cinema e ter 

acesso às produções cinematográficas por meio de plataformas digitais como Netflix, tv por  

assinatura ou youtube, f) 61% disse que seu objetivo ao assistir a um filme é a busca por 

entretenimento, g)  39% respondeu ver no cinema possibilidades de obtenção de conhecimento 

e enriquecimento cultural, h)  sobre a produção cinematográfica maranhense, 76% afirmou já 

ter assistido a um filme maranhense, i) sobre as considerações acerca dessa produção local, 

45% afirmou que a considerava boa, 39% muito boa, 10% ruim e 3% muito ruim e 3% se 

declarou indiferente. 

Podemos observar que o pouco acesso dos estudantes ao cinema e a grande utilização 

das plataformas digitais como Netflix, TV por assinatura e o Youtube pelos estudantes 

demonstram uma possibilidade de acesso às produções cinematográficas nacionais e 

internacionais. Esse dado por ter relação com o fato dos estudantes serem de classe popular e 

possuírem baixa renda, como também, pelo fato da mudança de acesso ao local cinema, do 

espaço físico para um acesso virtual.  

O conhecimento sobre cinema e produções cinematográficas maranhense pelos alunos 

ainda é baixa se comparado ao que eles conhecem sobre cinema internacional, contudo algumas 

produções de mais fácil acesso se tornam as mais conhecidas, como exemplo trazemos o filme 

Muleque Té Doido (2014), do diretor Erlanes Duarte, que por se aproximar mais da realidade 

dos alunos se torna o mais conhecido.  

A segunda etapa do Projeto Cinema e Educação se deu da seguinte forma: a) reunião 

com docentes da escola, b) palestra, c) apresentação da disciplina, d) oficina de fotografia, e) 

oficina de roteiro e f) II Simpósio PET Conexões de Saberes Espaços Sociopedagógicos, na 

UFMA.  

              A primeira oficina foi sobre fotografia, a mesma tratou sobre composição, tendo em 

vista o interesse dos alunos em produzir filmes. A atividade teve como objetivo fazer com que 

os estudantes usassem a fotografia e o roteiro, para contar alguma história referente à própria 

escola. Os alunos utilizaram os próprios celulares para construir uma narrativa sobre a escola 

com três fotos. Dessa forma foi possível utilizar uma ferramenta que por vezes afasta o aluno 

da sala de aula, para aproximá-lo mais de sua realidade. Diante disso, a atividade realizada nos  
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possibilitou discutir o cinema e a fotografia, a produção de filmes e também questões sobre a 

escola. Como por exemplo, o abandono da quadra, retratado por uma aluna. Outra questão 

abordada por um estudante que participou dessa atividade, foi o bullying, apresentada em três 

fotos, as quais contavam a história de uma criança que sofria discriminação na escola. A oficina 

de fotografia demonstrou, portanto, possibilidades de interação entre os estudantes, além de se 

mostrar como um instrumento de arte e de intervenção.   

A segunda oficina foi sobre roteiro e produção. A oficina foi ministrada por uma 

funcionária do Instituto Federal de Educação do Maranhão (IFMA). A conversa foi mediada 

pelos interesse dos estudantes em fazer roteiros sobre seu bairro, a Vila Embratel, em São Luís- 

MA. Por fim, realizamos na UFMA o II Seminário do PET Espaços Sociopedagógicos. Na 

ocasião, tivemos uma mesa intitulada Cinema e Educação, alguns palestrantes falaram sobre a  

importância da relação cinema e educação. Estudantes da escola Dayse Galvão estiveram 

presentes em todas as mesas do Simpósio, falando sobre os projetos pelo PET em 2018, na 

referida escola. 

 

Conclusões: 

Acreditamos que o cinema e a educação podem andar juntos, pois é necessário 

demonstrar aos estudantes que existe uma realidade e o cinema consegue demonstrar essa 

perspectiva. O cinema é importante de diversas maneiras, inclusive como possibilidade 

pedagógica, pois o mesmo possui um grande poder educativo. Essa pesquisa teve como intuito 

demonstrar o difícil acesso dos estudantes de escolas públicas residentes de bairros periféricos 

a indústria cultural, mais especificamente ao cinema. Além disso, construímos com essa escola, 

as possibilidades de fazermos intervenções na área do audiovisual. 

 Em suma, entende- se que o cinema é didaticamente muito importante e, além disso, ter 

acesso aos produtos do cinema possibilita a construção de uma consciência cultural, que pode 

trazer benefícios para comunidade escolar. O trabalho do PET, deste modo, foi importante tanto 

para o Grupo quanto para os estudantes e professores que dele participaram, conforme relatado 

por alguns deles. Democratizar a linguagem do cinema para as classes populares é muito 

importante. A partir do trabalho que realizamos na escola Dayse Galvão, a Escola de Cinema 

do Maranhão assumiu parceria com essa instituição para desenvolver trabalhos de audiovisual 

com os estudantes, o que comprova a importância da extensão universitária. 
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EIXO TEMÁTICO: [Educação como meio de Transformação] 

 

RESUMO 

Este trabalho relata as principais experiências realizadas em 2018 pelo Programa de Educação 

Tutorial - PET Conexões de Saberes Pesquisa e Extensão e Espaços Sociopedagógicos da 

Universidade Federal do Maranhão - UFMA. As experiências aqui mencionadas foram 

organizadas em eixos de trabalho do referido PET: a) cinema e educação, b) saúde, c) 

universidade e escola pública e d) gênero e questões étnico-raciais. A partir desses eixos, o 

trabalho de 2018 foi estruturado, tendo em vista as atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

nesse último caso, com atividades realizadas na escola pública de São Luís, Dayse Galvão. A 

pesquisa é qualitativa e elegeu o estudo de caso como abordagem de estudo e os instrumentos 

de coleta de dados foram questionários, oficinas e grupos focais realizados na escola. A 

fundamentação teórica teve como base os estudos de Matoan (2003), Teixeira (2005), Larrosa 

(2014) e Bertoja (2019), dentre outros/as. Este resumo, deste modo, apresenta algumas 

experiências realizadas pelo PET em uma escola pública de São Luís, no Maranhão. Em síntese, 

concluímos a importância dos trabalhos de extensão realizados pela universidade, 

especificamente, nas escolas públicas, além disso destacamos a relevância dos trabalhos nas 

áreas de cinema, gênero, questões étnico-raciais, saúde e formas de acesso à universidade, 

realizados pelo PET foco deste trabalho.  

 

Palavras – chave:  Escola pública. Experiências do PET Conexões. Tripé universitário 

 

Introdução 

A pesquisa apresenta as atividades realizadas pelo Programa de Educação Tutorial – 

PET Conexões de Saberes Espaços Sociopedagógicos da Universidade Federal do Maranhão – 

UFMA, no ano de 2018. As ações de trabalho do referido ano visaram a aproximação da 

                                                
1 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Conexões de Saberes Espaços Sociopedagógicos e discente do curso 

de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Maranhão. 
2 Colaborador do grupo PET Conexões de Saberes Espaços Sóciopedagógicos e discente dos cursos de 

Licenciatura em História, Pedagogia, Licenciatura em Artes Visuais, Nutrição, Turismo, Licenciatura em Letras 

Espanhol, Direito, Pedagogia, Serviço Social, Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-brasileiros, Engenharia 

Química, Serviço Social, Odontologia da Universidade Federal do Maranhão. 
3 PETiana tutora do grupo PET Conexões de Saberes Sóciopedagógicos e docente do Departamento II, do Curso 

de Pedagogia, da Universidade Federal do Maranhão.  
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universidade e da escola pública por meio de projetos direcionados aos estudantes, tendo em 

vista compreender como se dão as abordagens de temas direcionados à inclusão dos estudantes 

ao ensino público na universidade pública, como se dão os debates sobre gênero e racismo 

dentro da escola, e como a arte e a educação se relacionam, neste caso por meio da linguagem 

cinematográfica. Quatro eixos organizaram o nosso trabalho em 2018: Cinema e Educação, 

Universidade e Escola Pública, Gênero e questões étnico-raciais e Saúde.  Este resumo, deste 

modo, apresenta os resultados de algumas atividades realizadas, no contexto da extensão, pelo 

PET supracitado em uma escola pública de São Luís, localizada próxima à Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA).  

Esta pesquisa se torna pertinente, a partir do momento em que percebemos e entendemos 

que os referidos temas não estão tão próximos da realidade das comunidades periféricas, a 

exemplo do cinema, que é uma linguagem muito mais acessada pela classe abastadas e 

privilegiadas, no que diz respeito ao lugar de profissionalização e produção, do que pela classe 

popular. O cinema é uma linguagem muito importante e pode ter grande impacto nos trabalhos 

educativos realizados nas escolas.  

As questões raciais e de gênero, também são trazidas para o debate, tendo em vista que 

concepções racistas e de inferioridade feminina ainda estão muito presentes dentro da sociedade 

e do contexto escolar, busca-se dessa forma incentivar maiores diálogos em torno dessas 

questões a fim de gerar reflexões e possibilidades de debates a partir da esfera escolar. 

Desenvolvemos, deste modo, discussões e diálogos acerca de práticas pedagógicas dos e com 

os professores da instituição, bem como seus processos de formação profissional.  

Inseridos nessa vida moderna estressante, entender os seus impactos e suas relações com 

a saúde mental de cada indivíduo tornou-se uma necessidade. As redes sociais trazem impactos, 

tais como a ditadura de beleza e da felicidade, temos que de acordo com Vermelho, Velho e 

Bertoncello (2015), que afirmam que com a popularidade das redes sociais surgem uma nova 

linguagem sociológica e antropóloga, em que essa linguagem é complexa e envolve, em alguns 

casos, dependência entre os indivíduos.  

Postas estas questões, este trabalho sintetiza e analisa as ações realizadas pelos quatro 

sub-eixos do PET conexões Espaços Sociopedagógicos: Cinema e Educação, Saúde, 

Universidade e Escola Pública e Gênero e Questões Étnico-raciais no âmbito da escola pública 

Dayse Galvão e da UFMA. 

 

Metodologia 

Este resumo relata algumas experiências de trabalho do PET Conexões de Saberes 

Espaços Sociopedagógicos. Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa, que elegeu o estudo 

de caso como abordagem de pesquisa. Os instrumentos de coletas de dados desta pesquisa 

foram questionários, oficinas e rodas de conversa realizadas na escola-campo de trabalho deste 

PET em 2018. O questionário, deste modo, foi aplicado com estudantes faixa etária entre 13 e 

17 anos, em seguida as seguintes atividades foram realizadas na escola: reuniões periódicas 

com corpo docente, rodas de conversa, palestras, dinâmicas sobre vida pessoal e escolar, 

exibição de curta metragem sobre racismo, oficinas de fotografia, roteiro, crítica e o Sarau 

Resistência Negra, dentre outras. Além disso, ocorreram visitação dos estudantes dessa escola 

pública ao evento feira das profissões da UFMA e Laboratório ilha da Ciência também no 

Campus UFMA.  

Além das atividades de extensão realizadas nessa escola pública, outras atividades foram 

realizadas no contexto interno do PET, tais como: fotografia, massoterapia, visita ao Cine Praia  
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Grande como parte do projeto Cinepet, participação em vários eventos ligados ao PET e aos 

Cursos dos petianos, tais como, Semana da Tecnologia do Maranhão, XVI Encontro 

Humanístico da UFMA, Colóquio internacional antirracismo, Mostra de Cinema, e também na 

organização do evento II Simpósio do PET Espaços Sociopedagógicos que sintetizaram por 

meio de mesas redondas, todos os trabalhos realizados pelos quatro sub-eixos do grupo PET, 

realizados no ano de 2018. 

Este resumo, deste modo, foca nas experiências de extensão desenvolvidas pelo PET 

em uma escola pública de São Luís, Maranhão e, mais especificamente nos trabalhos 

desenvolvidos a partir dos eixos temáticos adotados pelo PET em 2018: saúde, cinema e 

educação, gênero e questões étnico-raciais e universidade e escola pública. No contexto dessas 

atividades, questionários e oficinas foram realizados na escola foco destes trabalhos. 

 

Resultados e Discussão 

Apresentamos, deste modo, as atividades realizadas por cada eixo de trabalho do PET 

em 2018. Iniciamos com o eixo Universidade e Escola Pública, posteriormente Gênero e 

Questões Étnico Raciais, Cinema e Educação, finalizando com Redes Sociais e Vida Moderna 

(eixo Saúde). 

No Eixo Universidade e Escola Pública, é oportuno afirmar que ao longo do processo 

histórico compreendemos que a universidade foi pensada para uma elite, que objetivava a 

manutenção de seus privilégios na estrutura social. A partir disso, “as instituições de ensino 

superior (IES) refletem, como espelhos, as desigualdades e a distribuição assimétrica do poder 

na sociedade” (NIEROTKA; TREVISOL, 2016, p.23), ou seja, educação superior no Brasil tem 

sido caracterizada pela complexidade e dificuldade quanto ao seu acesso, principalmente 

quando se trata de universidades públicas.  

A partir disso o Eixo Universidade e Escola Pública, planejou uma série de atividades 

junto aos alunos do terceiro ano de Ensino Médio de uma escola estadual de São Luís, tendo 

como base a aplicação de um questionário com perguntas fechadas. Em decorrência desse 

questionário, o eixo realizou um Simpósio nessa escola, apresentando diferentes cursos da 

UFMA, formas de acesso à universidade e, consequentemente, de permanência nesse lugar. 

Além do Simpósio, outras atividades foram realizadas, rodas de conversas sobre o Exame 

Nacional de Ensino Médio (ENEM), visita à Feira das Profissões da UFMA, Laboratório Ilha 

da Ciência, o que permitiu a vinda desses estudantes para a UFMA. 

Já no Eixo Gênero e questões Étnico-Raciais na Escola, a abordagem sobre as temáticas 

de Relações de Gênero e Questões Étnico-Raciais ainda são pouco trabalhadas no ambiente 

escolar. É importante que haja o planejamento de atividades acerca dessas temáticas dentro das 

escolas, pois, esta possui um papel essencial para a formação cidadã de crianças e adolescentes. 

A escola, como um lugar que fomenta opiniões, discussões, debates, tem o dever de instigar 

relações igualitárias e respeitosas, onde sempre haja o incentivo ao diálogo sobre gênero e 

racismo no cotidiano escolar. 

A partir disso, o Eixo Relações de Gênero e Questões Ético-Raciais aplicou um 

questionário semiestruturado com 31 alunos, da 1ªsérie do Ensino Médio, com idade entre 14 e 

17 anos. Percebemos que os estudantes entrevistados possuíam dificuldades na definição de 

alguns conceitos que perpassam as relações de gênero e étnico-raciais, pois ainda não 

compreendiam certos aspectos que perpassam tais temáticas.  A partir dos dados obtidos com 

o questionário, foram feitas reuniões com a direção da escola Dayse Galvão para a elaboração 

de oficinas com os estudantes, momento em que foram trabalhadas as questões em que eles 
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demonstraram ter mais dificuldades de compreensão, por meio de oficinas e do Sarau 

Resistência Negra. 

O Eixo Cinema e Educação foi pensado pelo PET a partir da consideração de que o 

audiovisual é uma linguagem muito efetiva no processo sócio-educacional, tendo em vista sua 

abrangência de temas e de formação política dos seus telespectadores. Um dos desafios do 

sistema educacional brasileiro, atualmente, é dissociar as artes de uma disciplina isolada, 

podendo integrá-la aos demais componentes curriculares. Isso nos traz questionamentos 

maiores quanto a essa aplicação, pois “a arte na escola, o cinema na escola, não deve ser 

propriedade de nenhuma área ou professor, porque é responsabilidade de todos” (DAYRELL, 

J; LOPES, J. De S. M; TEIXEIRA, I. A. De C, 2009, p. 34). 

O eixo Cinema e Educação aplicou um questionário com 33 questões com os estudantes 

da escola Dayse Galvão, para analisarmos as produções de audiovisual mais acessadas pelos 

estudantes, assim como outras questões. A partir dos dados obtidos com o questionário, foram 

feitas reuniões com a direção da escola Dayse Galvão para a elaboração de oficinas com os 

estudantes, em que foram trabalhadas oficinas de fotografia, roteiro, produção cinematográfica 

com os estudantes da escola.  

O Eixo Redes Sociais e Vida Moderna discutiu sobre saúde mental diante dos aspectos 

atuais de estresse que qualquer indivíduo está submetido, bem como levar a reflexão acerca dos  

impactos sociais e culturais das redes sociais na vida moderna cotidiana. Por acreditar que 

dentro do meio universitário, seus participantes dentem em algum momento a necessidade de 

preocupações com a qualidade de vida que este meio os proporciona, optamos por aplicá-lo de 

duas formas: Inicialmente com os membros universitários do referente Grupo PET e 

posteriormente com os estudantes da escola-campo do PET em 2018. O eixo realizou, deste 

modo, atividades de massoterapia, palestra com psicanalistas, sobre alimentação saudável, 

dentre outras.   

 

Conclusões: 

Como síntese de nossas atividades realizadas na escola-campo, produzimos na UFMA 

o II Simpósio do PET Conexões de Saberes Espaços Sociopedagógicos. Na ocasião, estudantes 

e professores dessa escola-campo fizeram parte das mesas de debates, organizadas a partir de 

cada eixo. Por fim diante de todas as atividades realizadas pelo PET Conexões de Saberes em 

Espaços Sociopedagógicos se compreende que é de extrema importância pensar e trabalhar em 

eixos, que tragam abordagens de grande relevância para o ambiente escolar, já que este 

ambiente é capaz de influenciar e ser influenciado, permitindo novas vivências e experimentos 

no cotidiano educacional, auxiliando na reflexão sobre a realidade da instituição, bem como 

dos próprios estudantes.  

 

Referências:  

 

DAYRELL, J; LOPES, J. De S. M; TEIXEIRA, I. A. De C. A juventude vai ao cinema. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2009.  

 

LARROSA, J; TEIXEIRA, I. A. De C; LOPES, J. De S. M. A infância vai ao cinema. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2014.  

 

KENSKI, V. M. Da escola presencial à escola virtual. In: Tecnologias e ensino presencial e a 

distância. Campinas, SP: Papirus, 2012. 

473



 
 

 

 

 

 

 

LARROSA, J; TEIXEIRA, I. A. De C; LOPES, J. De S. M. A infância vai ao cinema. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2014.  

 

MATOAN, M. T. E. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 

2003. 

 

NIEROTKA, R. L. TREVISOL, J. V. Os jovens das camadas populares na universidade 

pública: acesso e permanência. R. Katál., Florianópolis, v. 19, n. 1, p. 22-32, jan./jun. 2016. 

Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/download/40150/31961. 

Acesso em: 13 de fevereiro de 2019. 

 

SEVERINO, A. J. O ensino superior brasileiro: novas configurações e velhos desafios. 

Paraná: Editora UFPR, 2008. 

 

TEIXEIRA, I. A de C; LOPES, J. De S. M. A mulher vai ao cinema. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2005. 

 

VERMELH0, C. S; VELHO, M. A. P; BERTONCELLO, V. Sobre o conceito de redes 

sociais e seus pesquisadores. São Paulo: Educ. Pesqui., v. 41, n. 4, p. 863-881, out.-dez. 

2015. 

 

 

474



 

 
 
 

 

CLIPAC: um perfil inclusivo na democratização das línguas estrangeiras 

  

Samuel Pablo Costa de Almeida[1]; 1Paula Vieira de Assis[2]; Giovana Rodrigues 

Alves[3]; Lucas Oliveira[4], Isis Cristina Rodrigues Souza de Lima[5], Luiz Henrique 

Coelho[6], Valéria Diniz[7], Vanice Santiago Fragoso Selva[8]. 

samucal28@hotmail.com 

PET Conexões Gestão Política-Pedagógica, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, Pernambuco. 

 

EIXO TEMÁTICO: Inclusão como meio de Transformação 

 

Resumo 

Em um ambiente social e acadêmico, que é notório a importância da aprendizagem de 

línguas estrangeiras para o progresso na vida pessoal e profissional, algumas partes da 

sociedade não possuem o devido acesso à aprendizagem de tais idiomas por diversas 

questões. O Programa de Educação Tutorial-PET Conexões Gestão Política-Pedagógica 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), oferece o “Curso de Línguas Popular 

Aberto à Comunidade (CLIPAC)”. Diante do exposto, o presente trabalho tem como 

propósito analisar o perfil dos participantes do CLIPAC, quais são os marcadores 

sociais que estão presentes nele e como eles refletem na aquisição de um novo idioma, a  

fim de que seja feita uma reflexão sobre como ocorreu esta falta de aprendizagem em 

decorrência de uma possível precariedade do sistema de ensino brasileiro. A 
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metodologia utilizada para realizar este trabalho foi: uma pesquisa qualitativa com base 

em um levantamento bibliográfico feito com o propósito de revisão de literatura; uma 

análise quantitativa-qualitativa do perfil socioeconômico e origem do ensino 

fundamental e médio com base nas fichas de matrícula do aluno em que o perfil 

socioeconômico do candidato é analisado. Com isso, nota-se que a grande maioria dos 

alunos que participam do programa são oriundos de escola pública e que justamente por 

não terem tido um acesso adequado ao ensino de tais línguas. Conclui-se, portanto, que 

o curso atinge sua meta inicial: levar o conhecimento de línguas estrangeiras a quem 

não teve contato durante seu aprendizado escolar, reflexo de uma precariedade existente 

no ensino público. 

 

Palavras – chave 

Ensino-aprendizagem; inclusão social; idioma estrangeiro. 

 

Introdução 

 

Sabe-se que o ensino público no Brasil não abarca de forma efetiva idiomas 

estrangeiros na sua grade curricular. Além disso, as licenciaturas de línguas estrangeiras 

não tem sido suficiente para que os futuros professores dominem sua área de 

conhecimento. Segundo Censo da Educação Básica do MEC (2017), aproximadamente 

85% dos docentes que dão aulas de inglês para estudantes de escolas públicas não 

dominam o idioma. Devido a esse problema, muitos desses estudantes acabam tendo um 

déficit de aprendizado nesta área do conhecimento. Diante disso, os estudantes que 

conseguem pagar e seguir um curso de língua estrangeira conseguem se destacar ao 

entrar em uma Universidade ou mesmo no mercado de trabalho. Contudo, a grande 

maioria dos estudantes de escola pública não têm a oportunidade de ter contato com um 

bom ensino de idiomas. Sabendo disso, o PET Conexões de Saberes Gestão Política 

Pedagógica articulou-se e construiu o projeto Curso de Línguas Popular Aberto à 

Comunidade – CLIPAC no ano de 2016, para atender principalmente estudantes 

oriundos de escolas públicas, que não tem recursos financeiros para pagar um curso. 

Diante disso, o presente trabalho busca analisar o perfil do estudante do 

CLIPAC, tomando como referência dados socioeconômicos e a origem da escolaridade 

dos sujeitos no ensino fundamental e médio. Trata-se de uma abordagem quantitativa de 

uma realidade de estudantes de um curso gratuito realizado na Universidade Federal de 

Pernambuco na cidade de Recife, Pernambuco traçando observações sobre a atuação 

dos projetos de extensão universitária como atuantes no que se refere à mitigação das 

desigualdades, as problemáticas no ensino de línguas do ensino público mediante às 

necessidades de um mundo globalizado sugerindo uma possibilidade de inclusão 

socioeconômica, isto é, contempla as parcelas marginalizadas da população, proposta 

inicial do projeto.  
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Metodologia 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizado um levantamento 

bibliográfico, tendo como finalidade a revisão de referências relacionadas a documentos 

já publicados e analisados sobre inclusão/exclusão/conteúdos no ensino fundamental e 

médio e sobre a atuação de projetos de extensão universitária como atuantes no que se 

refere à mitigação das desigualdades socioeconômicas, à contribuição no processo de 

inclusão e à disseminação de práticas educacionais que contribuam, de maneira positiva, 

às comunidades circunvizinhas.  

Para traçar o perfil do estudante do CLIPAC, tomando como referência dados 

socioeconômicos e a origem da escolaridade dos sujeitos foi feito um levantamento 

quantitativo do percentual de alunos do CLIPAC de 2019, as quais são preenchidas 

pelos alunos no ato da inscrição a qual apresenta o perfil socioeconômico, motivação 

para realização do curso, interesse na língua, cidade de origem e escola onde estudou no 

ensino fundamental e médio. Com os dados obtidos foram elaborados gráficos para 

ilustrar o perfil dos alunos do curso assim como o sistema de origem do ensino, 

viabilizando assim uma análise mais contemplativa à observação se os objetivos do 

projeto estão sendo cumpridos e quais características são predominantes na formação e 

trajetória desses estudantes. 

 

Resultados e Discussão 

A priori, é preciso destacar que há um processo de exclusão social que se dá em 

virtude da qualidade de ensino fornecida pelas escolas públicas que, segundo Marques, 

Pelicioni e Pereira (2007), há um baixo investimento do poder público, ocorrendo a 

precarização do sistema educacional e gerando problemas estruturais e institucionais no 

Brasil. Nessa perspectiva, o ensino de idiomas está contido nessa lógica ineficaz de 

educação, que acaba por gerar consequências indesejáveis aos indivíduos nos mais 

diversos contextos de sua trajetória profissional e pessoal, visto que, conforme apontam 

Freitas e Arruda (2014), os profissionais que mais têm oportunidades na atual lógica de 

mercado são os que possuem conhecimentos de idiomas.  

Considerando a realidade do ensino público que não tem possibilitado aos alunos 

condições para se aprofundarem numa segunda língua fazem-se necessários projetos 

que permitam que essa circunstância não se torne um obstáculo para alunos do ensino 

médio e superior sejam impedidos de terem contato com outras culturas no mundo 

globalizado dificultando o acesso e a concorrência ao mundo do trabalho. Nesse 

contexto, o Curso de Línguas Popular Aberto à Comunidade (CLIPAC) foi criado, 

principalmente, para abarcar estudantes oriundos de escolas públicas das comunidades 

circunvizinhas e acadêmicas da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, 

direcionando 60% das vagas dos cursos de idiomas para esse grupo. Esse projeto se 

concretizou como programa de extensão da UFPE no segundo semestre do ano de 2016, 

com o intuito de levar o estudo de línguas às pessoas, estudantes ou não, oferecendo o 
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ensino básico de idiomas e tendo como principal alvo os estudantes de escolas públicas 

das populações do entorno à universidade, conforme os objetivos e necessidades de 

atuação dos projetos de extensão (FERNANDES et al., 2012).   

Na busca de entender o público alvo que está sendo atendido pelo CLIPAC, 

analisamos o atual quadro de alunos do que ingressaram no primeiro semestre de 2019. 

Com base nas 157 fichas de inscrições submetidas no último edital de oferta de cursos. 

Foram levantadas questões socioeconômicas com base na renda e na formação escolar 

do ensino fundamental e médio de cada aluno. O objetivo desse levantamento de dados 

é conhecer qual o perfil da população que o projeto de extensão tem abrangido no que 

tange a origem de curso do ensino fundamental e médio assim como a classe de renda 

que os alunos se enquadram e, portanto, identificar se o papel do curso aberto à 

comunidade está de acordo com a filosofia do Programa de Educação Tutorial (PET) e 

ao encontro dos seus objetivos iniciais.  

Pode-se constatar que, majoritariamente, os inscritos em geral no CLIPAC são 

oriundos da rede pública de ensino. Os gráficos 1 e 2 apontam quase a primazia dos 

alunos - 50% fizeram ensino fundamental e 74% fizeram ensino médio – estudaram em 

escola pública sugerindo que, neste universo pesquisado, há falta de uma base de 

educação em idiomas no ensino fundamental e médio, o que justifica a grande procura 

pelos idiomas.  

 

 
 

Gráfico 1: Redes de ensino onde os estudantes cursaram o ensino fundamental   

                                            Fonte: CLIPAC. Ficha de matrícula dos alunos, março 2019. 

 

Ademais, vale ressaltar que a coordenação do CLIPAC já destina 60% das vagas à essa 

parcela da população, visto que compreendemos a necessidade de que essas pessoas que 

têm menos acesso sejam priorizadas tomando-se como referência o que é destacado nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Médio (1998, p. 42 ) de que “salta aos 

olhos a ausência de preocupação em articular princípios teóricos e práticos que 
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garantam minimamente uma formação significativa em LI em todas as escolas no 

interesse de garantir equidade educacional no país”.  

 

  
Gráfico 2: Redes de ensino onde os estudantes cursaram o ensino médio 

Fonte: CLIPAC. Ficha de matrícula dos alunos, março 2019. 

 

Considerando a procura do curso de línguas de pessoas oriundas de escola 

privada, somando-se aqueles do ensino fundamental e ensino médio observa-se que há 

uma procura elevada representada por 32%. Além da precária formação de idiomas no 

ensino público, notam-se outras características comuns entre os alunos que ingressam 

no curso (GRÁFICO 3). A maior parte dos matriculados possui renda de até 1 salário ou 

de 1 a 2 salários mínimos, comprovando que essa parcela da sociedade dificilmente 

ingressaria em uma escola de idiomas, levando em conta os seus altos valores de 

mensalidades. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que o curso contempla parcela da 

população que é comumente marginalizada pelo poder aquisitivo não viabilizar o acesso 

à uma boa educação, que certamente proporcionaria mais chances de competitividade 

no mercado  e maior inclusão no mundo globalizado. 

 
Gráfico 3: Classificação dos estudantes por renda 

Fonte: CLIPAC. Ficha de matrícula dos alunos, março 2019. 

 

479



 

 
 
 

Como ressalta Sassaki (2005, p. 21) ao chamar a atenção exclusão no contexto 

da inclusão/exclusão de alunos afirma que “a inclusão consiste em adequar os sistemas 

sociais gerais da sociedade de tal modo que sejam eliminados os fatores que excluíam 

certas pessoas do seu seio e mantinham afastadas aquelas que foram excluídas” destaca-

se o papel que o CLIPAC vem assumindo desde a sua criação, como agente de 

contribuição para sistemas sociais,  como interventor de inclusão social, ofertando um 

curso gratuito para uma comunidade que normalmente não teria acesso. 

 

Conclusões: 

 A partir de uma reflexão acerca da importância das línguas estrangeiras para o 

perfil profissional no mercado de trabalho atual, bem como da precarização do seu 

ensino nas escolas públicas, o Curso de Línguas Popular Aberto à Comunidade 

(CLIPAC) busca trazer para a comunidade de baixa renda tanto acadêmica, quanto não 

acadêmica, o acesso às principais línguas estrangeiras, a fim de abrir novas 

possibilidades nessa lógica que exclui e segrega. Nessa perspectiva, este trabalho 

mostrou a compatibilidade com as necessidades de estudantes oriundos de sistemas 

públicos de ensino fundamental e médio, com renda predominantemente inferior a 

diante a um mundo que exige um idioma estrangeiro para a inserção no mercado de 

trabalho e corresponde aos anseios da globalização, possibilitando oportunidades de 

leitura e acesso à produtos culturais, tais como filmes, séries e músicas. Contudo, vale 

salientar as dissimétricas condições no acesso às possibilidades e, portanto, a 

necessidade de projetos como este que leve a universidade para além dos muros e 

contribua de maneira mais efetiva e ampla para as comunidades circunvizinhas. 

 Dessa forma, através de um levantamento de dados obtidos a partir das fichas de 

matrícula do Curso que buscaram traçar o perfil socioeconômico dos candidatos, foi 

possível observar que os alunos do CLIPAC, em sua maioria, são provenientes de 

escolas públicas e têm uma renda entre 1 ou 2 salários mínimos. Isso, 

consequentemente, aponta para uma precariedade na formação desses alunos, que 

majoritariamente têm perfil de escola pública, e acabam procurando outros meios de 

conseguir complementar a formação básica nas principais línguas estrangeiras, como o 

Inglês. Além disso, vale também destacar a importância da atuação dos projetos de 

extensão como agentes de inclusão social, já que de acordo com os dados levantados, a 

maioria dos participantes não teria acesso ao curso se ele não fosse gratuito, em razão de 

sua baixa renda. 
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Educação Fundamental, 1998.  

 

480



 

 
 
 

FERNANDES, M. C.; SILVA, L. M. S.; MACHADO, A. L. G.; MOREIRA, T. M. M.. 

Universidade e a Extensão Universitária: A Visão dos Moradores das Comunidades 

Circunvizinhas. Belo Horizonte: Educação em Revista, p. 169-194, 2012. 

 

FREITAS, G. M. M.; ARRUDA, T. C.. Inclusão Social e Educação: O Papel do Ensino 

da Língua Estrangeira. Campina Grande: Congresso Internacional de Educação e 

Inclusão, 2014.  

 

MARQUES, E. P.; PELICIONI, M. C. F.; PEREIRA, I. M. T. B.. Educação Pública: 

Falta de Prioridade do Poder Público ou Desinteresse da Sociedade?. Revista 

Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, 2007.  

 

MEC. Censo do Professor, 2017. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32123>. Acesso em abril de 2019. 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: revista da educação especial. Inclusão: o 

paradigma do século 21. MEC. Brasília: Secretaria da Educação Especial, outubro 

2005.  

 

481



 

 

 
 

 

CLUBE DA MATEMÁTICA 

 

Murillo Lozano Rubinho de Araujo2; Ana Julia Aparecida Rossafa Neves1; Aniely Rodrigues 

da Costa1; Bruno Henrique Fuzaro Azevedo2; Daiane Ketrine Donegá2; Eliani Magalhães 

Beloni1; Maria Clara Lopes Taddone1; Maria Fernanda Zordan Bonini1; Mariele Pedro de 

Souza1; Maryanna Conceição Silva1; Mateus Pereira Araújo1; Mayara Cristina Teixeira1; 

Pedro Henrique Rocha Melo2; Sérgio Rodrigues Verde Junior1; Tiago Suzuki Tokuda1; 

Vinícius Buzo Frias1; Weber Flávio Pereira3; Juliana Conceição Precioso Pereira4. 

 

murillo.lozano@unesp.br 

 

PET Matemática, Universidade Estadual Paulista – Júlio de Mesquita Filho, São José do 

Rio Preto, São Paulo. 

 

EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O grupo PET Matemática da UNESP-IBILCE de São José de Rio Preto, em conjunto com o 

CEDET – Centro de desenvolvimento do Potencial e Talento, organiza todos os anos a 

atividade Clube da Matemática. O projeto teve início em 2013 e tem como objetivo o 

desenvolvimento de jovens talentos na área da matemática. Os alunos do CEDET e também 

alunos que obtiveram menção honrosa na OBMEP (nível 2) do ano anterior são convidados a 

participarem de aulas ministradas pelos integrantes do PET, as quais são realizadas no próprio 

campus da UNESP. Os petianos se revezam quinzenalmente, na qualidade de professores, e 

abordam em suas aulas conteúdos matemáticos de caráter mais avançado do que os tratados 

no ensino fundamental. As aulas ocorrem nos períodos da manhã e da tarde para que todos os 

alunos estejam aptos a participarem das atividades do clube, independente de seus horários 

em suas respectivas escolas. 
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CEDET, Matemática, OBMEP, Clube, Menção Honrosa. 
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 PETiano (bolsista) do grupo PET Matemática e discente do curso de Matemática da Universidade Estadual 
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 Tutor do grupo PET Matemática e docente do curso de Matemática da Universidade Estadual Paulista.  
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Introdução 

Neste trabalho são apresentadas as atividades desenvolvidas no projeto intitulado “Clube da 

Matemática”. Esse projeto tem como principal público alvo os alunos de ensino fundamental 

de escolas públicas que participam da OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática das 

escolas públicas e do CEDET – Centro de Desenvolvimento do Potencial e Talento. O 

CEDET é um centro mantido pela Secretaria Municipal de Educação, destinado a prestar 

atendimento às crianças da rede escolar que demonstrem capacidade e desempenho 

notavelmente acima da média do seu grupo comparável. Em geral, esses alunos não 

encontram nas escolas públicas e/ou estaduais, profissionais capacitados para desenvolver um 

trabalho mais específico abrangendo o talento desse aluno e é nesse momento que o CEDET 

desenvolve seu trabalho, juntamente com suas parcerias. As atividades do clube consistem de 

aulas e debates, ministrados pelos membros do PET, e tratam de assuntos de interesse da 

matemática. Tais atividades têm uma hora e meia de duração e são realizadas quinzenalmente 

as terças-feiras nos Laboratórios de Matemática do IBILCE-UNESP. As reuniões, realizadas 

em formato de aulas, abordam conteúdos matemáticos relacionados à OBMEP e de caráter 

mais avançado do que os vistos nas escolas. Eventualmente, também são apresentados alguns 

jogos, sem fugir do tema matemático, com o intuito de desafiar o intelecto e estimular o 

raciocínio lógico dos participantes e também é apresentado o software Geogebra, visando 

resolver e entender alguns exercícios de geometria. 

Esse clube tem por objetivo incentivar o desenvolvimento intelectual dos participantes 

promovendo debates, pesquisas e o desafio de realizar análises críticas de resultados obtidos 

por eles mesmos e por outros. Além disso, pretende-se desmistificar ideias preconcebidas 

relativas à Matemática bem como auxiliar os alunos participantes no desenvolvimento de 

competências, habilidades e potencialidades na área de Matemática.   

 

Metodologia 

No Clube da Matemática do IBILCE, seguindo a metodologia dos clubes da OBMEP, é 

possível desenvolver, pesquisar e criar atividades matemáticas de forma ampla e divertida, 

indo além do trio clássico livro, caderno e lápis. Nesse espaço para estudar matemática, os 

alunos participam de resolução e discussão de problemas, bem como de outras atividades 

propostas pelo PET de acordo com as necessidades dos membros do Clube e, além disso, é 

aprimorado o trabalho em equipe e os alunos são instigados a pensar e a compartilhar as suas 

ideias para as resoluções dos problemas. Para o desenvolvimento dessas atividades os 

integrantes do PET realizam pesquisas nos livros e, para isso, são utilizados as referências [4] 

e [5], assim como sites da internet sobre jogos no ensino da matemática no cotidiano, 

aplicações da matemática no cotidiano e resolução de problemas matemáticos, ver [1], [2] e 

[3]. Em 2017 por conta da grande diferença de idade entre os alunos, foi abordado dois 

métodos de ensino. Para os alunos mais novos, foi utilizado o conteúdo do Portal da 

Matemática, já para o restante, foi utilizado o conteúdo previsto para o Clubinho. Em 2018 os 

assuntos abordados no clubinho se basearam no planejamento de aulas do PIC – Programa de  
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Iniciação Científica da OBMEP, em que as aulas foram divididas em pares, sendo que em 

cada par, eram vistos conteúdos relacionados à Aritmética e Álgebra, Combinatória e 

Geometria. Vale ainda ressaltar, que na realização das atividades os integrantes do grupo 

transmitem seus conhecimentos aos alunos, usando a didática e materiais pedagógicos e, 

portanto, essas atividades também se caracterizam como ensino. A partir de 2018, ao final do 

semestre, o PET passou a entregar um certificado de participação para os alunos do Clubinho, 

que obtiveram no mínimo 70% de presença, o que proporciona um estímulo a mais para que 

os alunos participem das atividades realizadas pelo Clube da Matemática. Já em 2019, a 

metodologia foi um pouco modificada em relação aos anos anteriores. Os exercícios deixaram 

de ser divididos por conteúdos matemáticos, como em 2018, e passamos a montar listas de 

exercícios com temas diversos de matemática, com 7 problemas para realizar em sala, e mais 

2 problemas adicionais para que os alunos pensassem em casa, mas que poderiam ser também 

discutidos em sala de aula, caso houvesse tempo. Outra mudança que ocorreu, foi a alteração 

do tempo de aula, passando de uma hora para uma hora e trinta minutos. Muitos dos 

exercícios selecionados para este ano abordam problemas de raciocínio lógico, os quais são 

factíveis para o todo público que recebemos das escolas.   

 

Resultados e Discussão 

As atividades desenvolvidas no Clube da Matemática proporcionam aos alunos um 

aprofundamento em temas diversos da matemática, possibilitam o desenvolvimento e a 

ampliação do raciocínio lógico, e também das habilidades e técnicas para a resolução de 

problemas mais desafiadores do que os usualmente apresentados nas escolas, além de 

promover o contato com a universidade em diferentes ambientes de estudo. Para o grupo PET, 

a atividade também proporciona um grande aprendizado, já que os integrantes do grupo 

precisam, a cada aula, estudar e pesquisar problemas e técnicas de resolução de problemas 

que são apresentadas aos alunos do clube durante as reuniões quinzenais.  

 

Conclusões 

As atividades realizadas pelo Clube da Matemática contribuíram para estimular o espírito 

crítico, a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação 

superior e para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na 

graduação. O projeto “Clube da Matemática” funcionou muito bem e continua a ser 

desenvolvido em 2019, com a participação de novos membros.  
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EIXO TEMÁTICO: Organização do trabalho como meio de transformação 
  

  

Resumo 

No presente trabalho serão relatadas as estratégias de organização de uma equipe para atuação 

na assessoria de comunicação do evento regional Sudeste PET, realizado na UFRRJ, de 29/03 

a 01/04/2019. O foco é voltado para descrever o trabalho e a sintonia da equipe na cobertura, 

com objetivo de criação de conteúdos para publicação pré, durante e pós-evento e da criação de 

uma narrativa do congresso, nos canais de divulgação. Ademais será mostrado o preparo e a 

atuação da equipe em cada etapa e área da cobertura – apuração, mídias/ redes sociais, fotografia 

e audiovisual. Vale ressaltar, nesse contexto, a perspectiva de integração  entre petianos e não- 

petianos para a realização desse trabalho que, além de dar aos alunos do curso de Jornalismo 

da UFRRJ a possibilidade de colocar seus conhecimentos em prática, trouxe, para tais 

estudantes, o conhecimento de como os grupos PETs trabalham e sua identidade como 

programa. 

 Palavras-chave: Assessoria de comunicação; Jornalismo; Integração; Sudeste PET 2019. 

  

Introdução 

 

Alguns integrantes do grupo PET Dimensões da Linguagem (UFRRJ)4 que também são 

graduandos do curso de Jornalismo se voluntariaram para coordenar a parte de comunicação do 

Sudeste PET 2019, em parceria ainda com integrantes do grupo PET Sistemas da Informação5, 

no início de organização do evento. Durante sete meses6, diversas ações foram realizadas pela 

equipe para estruturar o trabalho de comunicação, tanto das peças gráficas e informativas do 

site do evento7, como das redes sociais8 e ações de cobertura, durante e após o evento. Além de 

                                                
1 Petiana (Não-bolsista) do grupo PET Dimensões da Linguagem e discente do curso de Jornalismo da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro. 
2 Não-petiano, estudante de jornalismo da UFRRJ. 

3 Coordenadora geral do evento Sudeste PET 2019, tutora do grupo PET Dimensões da Linguagem e docente do curso de 

Jornalismo, membro do Departamento de Letras e Comunicação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  

4 O Pet Dimensões da Linguagem (UFRRJ) é um grupo da modalidade Conexões de Saberes, interdisciplinar. Atualmente, 

temos alunos dos cursos de jornalismo, hotelaria, educação física, relações internacionais, psicologia, letras e administração. 

Conheça mais nossos trabalhos e projetos em: http://r1.ufrrj.br/petdimensoes/. 
5 Responsáveis pelo sistema de inscrição e programação de TI do evento. 
6 Setembro a Abril 
7 Veja o trabalho desenvolvido pelo grupo em: www.sudestepet2019.com.br. 
8 Facebook e Instagram 
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terem tido a oportunidade de aplicar conteúdos estudados na graduação de jornalismo9, o mais 

interessante dessa mesclagem de equipes foi que, os não-petianos, ao terem conhecimento ou 

não do que se tratava o PET, passam a entender os objetivos e trabalhos do programa, não só 

dos grupos de sua universidade, mas da região Sudeste. 

 

 Metodologia 

 

Para descrever a experiência da equipe ao fazer a assessoria do evento, com objetivo de divulgá-

lo, criar uma narrativa dos fatos e, além disso, ter uma interação com o público, trabalhamos, 

nesse artigo, com um rol de referências bibliográficas sobre assessoria de comunicação, 

organização de equipe, trabalho em equipe, fotografia, audiovisual, mídias/ redes sociais, 

redação jornalística e marketing. Também, através de uma pesquisa feita pela ferramenta 

Google Forms com a equipe de trabalho, procuramos dar uma dimensão das experiências dos 

integrantes e suas opiniões sobre a organização feita entre eles.  

 

Discussão e resultados 

 

Pensar em plataformas de disseminação de conteúdos hoje, no atendimento a eventos, 

pressupõe dar ênfase a aspectos que se situem a  partir da cultura digital. Segundo Palacios 

(1999), a comunicação que se professa pelo ciberespaço, estrutura-se a partir de algumas 

características como a multimidialidade10, a interatividade11, a hipertextualidade12, a 

personalização13 e a memória14. No caso do trabalho que foi desenvolvido pela equipe, todas as 

características acima foram levadas em conta, com especial atenção para a necessidade de 

visibilizar o site do evento e suas redes e mídias sociais, deixar um acervo de conteúdo para 

memória coletiva do evento, criar conexões simultâneas com os públicos no pré, durante e pós-

evento e grande ênfase na estética hipertextual15, construídos para as mídias.   

 

 

                                                
9 No que tange a saberes ligados à organização da arquitetura informacional para sites e randomização de conteúdos para 

redes sociais; estudo de estruturas de design gráfico; planejamento de cobertura fotográfica; apuração, mídias instantâneas e 

audiovisual; relacionamento com fontes; práticas de assessoria e produção de reportagens 
10 textos convergentes e multimídia 
11 relação imediata e ostensiva com o receptor mútua, instantânea e dialógica 
12 texto em camadas geradas pelo hiperlink 
13 customização dos conteúdos para públicos específicos 
14 virtualização das informações 
15 textos em camadas, fragmentados e não-lineares 
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Figura 1: Print do site no pós-evento. 

Fonte: Website Sudeste PET 2019 

 

Em termos de consolidação da equipe, após o convite inicial em setembro,  quatro alunos16 se 

interessaram por esse trabalho voluntário. A partir disso, a primeira equipe trabalhou 

diretamente com a coordenadora-geral e a equipe de TI para criar o site e as redes sociais17 que 

seriam utilizadas, e, posteriormente, alimentadas com informações pré-evento. Nessa fase, a 

equipe, junto com a comissão organizadora, divulgou informações para melhorar a experiência 

dos interessados. 

 

 

 

 

                                                
16 Jhuly de Souza Monteiro (petiana) e Nilton dos Santos (não-petiano) atuaram como coordenadores de redes sociais, no pré-

evento (facebook/ instagram). Além disso, construíram a logomarca, as peças gráficas para o site e redes sociais também os 

alunos Bruno Cardoso (contratado com design) e a petiana Gabrielly Pereira, ambos discentes do curso de jornalismo também. 

17 Aqui destaca-se uma pequena diferença conceitual entre os termos: Mídias Sociais é nomenclatura mais ampla que diz 

respeito a todas as mídias de caráter digital, circulantes no ciberespaço, que produzem conteúdos de sharing, compartilhamento 

coletivo (o youtube seria uma mídia social, mas não uma rede social prioritariamente). Já redes sociais fazem menção a redes 

de sociabilidade e interação (facebook e instagram seriam). Ver diferenças conceituais em Ramalho (2010).  
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Figura 2: Print do facebook no pós-evento 

Fonte: Facebook Sudeste PET 2019 

 

 

Além de criar toda a rede informativa pré-evento, foi montada, em reuniões mais específicas da 

área de comunicação, o plano de ação. Segundo Las Casas (2006), tal plano consiste no 

detalhamento das atividades definidas no planejamento. Nele é determinado o que, de que 

maneira e quando serão feitas as ações idealizadas. Todo o planejamento foi determinado pela 

coordenação de comunicação juntamente com a comissão organizadora, colocando em pautas 

questões que deveriam ser frisadas durante a cobertura. 
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Figura 3: Print do instagram no pós-evento. 

Fonte: Instagram Sudeste PET 2019 

 

Com a aproximação do evento, a equipe que atuaria no Sudeste PET foi montada e contou com 

17 alunos18 voluntários do curso de Jornalismo da UFRRJ. Posteriormente, a equipe se reuniu 

e entrou na primeira etapa descrita nos princípios básicos de uma organização de equipe, o job 

matching, que é a alocação dos integrantes para determinados trabalhos, ou no nosso caso 

                                                
18 Petianos: Jhuly de Souza Monteiro (coordenação geral das equipes), Marieta Keller Ramos da Silva Santos; Raíssa 

Rodrigues Alves, Gabrielly Pereira e Rômulo da Conceição Mendonça dos Santos (ex-petiano). Não-petianos: Thatielle Góis 

Rodrigues; Nicolle Alves Martins; Mylena Machado da Silva Pinto; Nilton Carlos Silva dos Santos; Amanda Beatriz Silva 

Lopes; Sabrina Simão da Silva; Gabrielle Almeida de Araujo, Anna Luiza Alvim Pereira de Melo; Felipe de Oliveira Teles; 

Thallys Matheus da Silva Pereira; Raíssa Amaral; Rommel Pugas. 
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subáreas, a fim de centralizar a atenção dos integrantes em determinada área19 durante o evento, 

a saber: fotografia, apuração, audiovisual e mídias. O objetivo principal dessa divisão foi criar 

acervo de conteúdo multimídia, tanto para a divulgação do evento, em tempo real, como na 

construção de galeria de imagens para redes sociais e reportagem multimídia para posterior 

veiculação20.  

 

Cada equipe dessa teve a sua importância na formação de memórias, pois a fotografia, por 

exemplo, capta as emoções e os momentos vividos no evento, dando ao petiano a oportunidade 

relembrar aquele determinado momento capturado. Trata-se, conforme sentencia Barthes 

(1984), de “uma reconstituição, um fragmento, como a arte prodigalizar, mas o real em estado 

passado: há um só tempo o passado e o real. (...) a fotografia é toda evidência” (BARTHES, 

1984, p.124). As filmagens e matérias audiovisuais, a seu turno, também captam os momentos 

em perspectiva imagética. Além disso, mostram, de modo mais dinâmico, o que aconteceu e 

transmite a experiência do petiano de forma visual, no calor dos acontecimentos. Já as matérias 

jornalísticas, a serem produzidas em perspectiva hipermídia21, têm uma função primordial na 

composição narrativa e também de memória, com inserção de falas de fontes e relato 

cronológico do evento. A área de mídias, nesse contexto, foi o palco de todos esses conteúdos 

e, além disso, desenvolveu uma interação com o público antes, durante e depois do evento.  

 

Cada área contou com um coordenador, a fim de melhorar a comunicação entre as quatro 

linguagens, com a coordenação geral de comunicação e a comissão organizadora. Após a 

divisão, foi montada uma escala com a intenção de relacionar tudo que foi decidido entre a 

equipe e auxiliar durante os quatro dias de evento, principalmente aqueles que ficaram em mais 

de uma área. Pode-se dizer também que a escala auxiliou na tomada de decisão da quantidade 

de integrantes por dia, pois foi possível decidir que os dias com mais atividades teriam mais 

pessoas trabalhando.  
 

Figura 04 - Escala da equipe 

 
 

Fonte: Jhuly Monteiro 

                                                
19 cada membro da equipe poderia atuar somente em 2 áreas. 
20 Ambas a serem veiculadas pelo site dos Grupos PET da UFRRJ. Veja em: www. http://r1.ufrrj.br/grupospetrural/. 
21 Digitais e hipertextuais, mas com uso de áudio, texto e vídeo concomitantes. 
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Seguimos, também, os princípios estudados por Maxwell (2008), na estruturação do trabalho:  

(1) adaptação – como, por exemplo, organizar, de imediato, os equipamentos e a equipe para 

cobrir as ações do grupo cultural “Locomotiva da Baixada”, que percorreu o campus sem aviso 

prévio; (2) colaboração e compromisso - todos seguiram a escala proposta; (3) comunicação, 

competência, preparo, relacionamento, resolução - um ponto forte, pois o tempo para solucionar 

um problema era mínimo; além de (4) disciplina, para cumprir a agenda de tarefas. 

(MAXWELL, 2008).  

 

O grupo tinha em mente os seus objetivos durante o evento: (1) para com o trabalho da comissão 

e suas metas de cobertura (a criação de memórias do evento e a narrativa dos fatos com 

fotografias, filmagens e textos jornalísticos, em tempo real e depois, o que também foi o 

objetivo central dos alunos voluntários); (2) para com os não-petianos de jornalismo o 

acolhimento e a integração22. De acordo com Kunsch (2003), “para que a comunicação possa 

cumprir o seu papel nas organizações, ela necessita ser valorizada e compreendida por todos 

os integrantes” (KUNSCK, 2003, p. 161). 

 

Conclusões 

 

Os resultados foram além das expectativas. Com esses objetivos, pode-se dizer que ambos 

foram executados e alcançados. O feedback da atuação da equipe, como comissão de 

comunicação, foi dada durante o evento e nas redes sociais. Podemos dizer que, com todos os 

elogios feitos antes, com o pré-evento, durante e após o Sudeste PET, foi possível perceber o 

nosso resultado.  

 

Além disso, todo o plano de ação produzido pela equipe foi realizado: as postagens pré-evento, 

a narrativa dos fatos nas mídias e a criação de memória. As atividades realizadas no evento 

foram publicadas nas redes sociais no momento que estavam acontecendo, alcançando mais um 

objetivo da cobertura: a publicação ao vivo. Com essas 17 pessoas na equipe, a quantidade de 

conteúdos que foram produzidos nos mostra que a organização reflete diretamente nos 

resultados. No total, publicamos diversos álbuns, somando mais de 500 fotos, nas redes sociais 

e tivemos três projetos audiovisuais em curso no Youtube: Petializando, Jornal PETV e Sudeste 

Game. Além disso, foram publicadas mais de cinco reportagens sobre o evento, nas redes 

sociais. Os alunos ainda publicaram matéria para o jornal da universidade23 e no site dos Grupos 

PET. 

 

A partir de uma pesquisa realizada pelo Google Forms, obtivemos declarações dos integrantes 

da equipe. E pode-se dizer que os objetivos dos voluntários não-petianos foram alcançados, 

pois, todos consideraram a experiência válida, pois agregou valores sociais e, principalmente, 

profissionais a cada um. Inclusive, todos, sem exceção, afirmaram o desejo de participar da 

cobertura de futuros eventos e que, o processo de cobertura, foi um meio de colocar em prática 

os conteúdos desenvolvidos em sala de aula pelas disciplinas específicas de jornalismo. 

 
 

                                                
22 Acolher esses estudantes de jornalismo na equipe e explicar a natureza do trabalho do PET,  a fim de dar a 

saber da natureza identitária dos grupos, para melhor cobertura. 
23 Rural Semanal  
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Figuras 05, 06 e  07: Resultado de experiência da equipe   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Forms 

  

A experiência, pelos dados, foi enriquecedora à equipe, com destaque, aos não-petianos que, 

pela primeira vez, tiveram contato com grupos PET, tomando ciência de seus trabalhos e sua 

contribuição para formação de seus integrantes e para a comunidade acadêmica, onde estão 

inseridos. Com isso, relataram também, a partir desse primeiro contato, o interesse até de 

1 
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conhecerem o projeto mais a fundo e, futuramente, tentarem o ingresso a tais grupos, com o 

intuito de fazerem parte do programa. 
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EIXO TEMÁTICO: Inclusão como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

A I Color Run: UFU em prol da saúde e contra o preconceito foi um evento de cunho cultural 

desenvolvido de maneira coletiva pelos discentes do grupo PET Bio Pontal, em união com o 

grupo PET Mais Saúde, sendo a temática central tratada a saúde e o preconceito. O evento teve 

como enfoque a abordagem de ações afirmativas, visando combater os efeitos acumulados em 

virtude de discriminações ocorridas no passado a diversos grupos sociais. As atividades 

aconteceram no dia 30 de setembro de 2018, um domingo de manhã, e contou com a 

participação dos discentes da Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal e da 

comunidade externa da cidade de Ituiutaba-MG. As atividades desenvolvidas no evento 

proporcionaram aos participantes uma troca de experiências e vivências com diferentes grupos 

sociais, com o intuito de integrar a população com os universitários. Os resultados obtidos 

foram satisfatórios aos grupos e as trocas de experiências contribuíram para a formação social 

e cidadã, não só dos petianos, mas de todos ali presentes, despertando na comunidade externa 

uma maior conscientização sobre o preconceito. 

 

Palavras – chave: Extensão, Coletiva, Integradora, Ações Afirmativas  
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2 Colaboradores do grupo PET Bio Pontal e discente do curso Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Uberlândia. 
3 Tutora do grupo PET Bio Pontal e docente do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal da 

Universidade Federal de Uberlândia 
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Introdução 

 Na era da globalização, as sociedades tendem a se tornar cada vez mais pluralistas, 

devido ao fato de muitas populações imigrarem em virtude de guerras, economias deficitárias, 

desigualdades sociais e políticas obrigatórias, e essa migração interna ou externa, provoca 

mudanças significativas na comunidade. Este intenso deslocamento acaba gerando novos 

arranjos sociais, em que o universo plural é constantemente recriado impondo constantes 

desafios para a convivência de pessoas que são distintamente valorizadas de acordo com a sua 

etnia, classe social, gênero, idade, religião e nacionalidade (SOUSA, 2004). No Brasil, um país 

que apresenta uma diversidade humana gigantesca, resultado de um histórico de intensa 

imigração, a sociedade precisa lidar, diariamente, com as diferenças, colocando as instituições 

de ensino como pontos importantes na formação do cidadão que irá conviver nesta sociedade. 

Os processos de socialização em instituições de ensino têm sofrido profundas mudanças de 

paradigmas no que se refere ao modo de pensar, agir ou se portar diante as diferenças (SOUSA, 

2004), provocando distintas visões incorporadas em nossa sociedade. Neste contexto, apesar de 

inúmeras tentativas, a mudança desse parâmetro social ainda é uma tarefa árdua nos que buscam 

por igualdade e respeito nos dias atuais.  

 É neste cenário de intensa desigualdade que surgem as ações afirmativas, como medida 

urgente e necessária. Segundo Guarnieri (2007), as ações afirmativas podem ser compreendidas 

como medidas de caráter social que visam à democratização do acesso a meios fundamentais, 

como emprego e educação, por parte da população em geral. Elas visam remover barreiras 

formais e informais que impeçam o acesso de certos grupos ao mercado de trabalho, 

universidades e posições de liderança (OLIVER, 2007).  

 Apesar da Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988, em 

seu Art. 5º, assegurar que todos são iguais perante a lei, independentemente da situação 

econômica, cultural, social ou política, o que se observa, na sociedade brasileira, é uma 

profunda desigualdade social, muitas vezes ocasionada por preconceitos enraizados. Neste 

contexto, observa-se a necessidade da implementação de ações afirmativas em um contexto 

constitucional, que protejam as minorias, que incluem negros, indígenas, mulheres, 

homossexuais, pessoas com deficiências e outros grupos cujos direitos sociais tenham sido 

desconsiderados e não reconhecidos em função do tratamento desigual dado à suas diferenças,  

com o propósito de corrigir a desigualdades historicamente atribuídas e impostas a 

determinados grupos sociais, sendo, portanto, ações que se caracterizam como compensatórias 

(LENZA, 2009). A complexa realidade brasileira traduz, ainda hoje, um alarmante quadro de 

exclusão social e discriminação, gerando um ciclo vicioso, em que a exclusão implica 

discriminação e a discriminação implica exclusão (MAYORGA, 2012). 

 As ações afirmativas visam, portanto, a promoção da diversidade cultural e da justiça, 

despertando debates muitas vezes que precisam ser pautados pela racionalidade e pela 

cientificidade. Tratar temas como este, que muitas vezes já vem impregnado de diversas pré-

compreensões, pré-conceitos (KAUFMANN, 2007) é de extrema importância no ambiente 

universitário, considerando este um espaço de formação crítica e cidadã, já que é neste ambiente 
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que os ensinamentos são fomentados e as diferenças sociais são mais acentuadas. Neste 

contexto, o objetivo central da realização da I Color run foi despertar na comunidade acadêmica 

e externa uma maior conscientização sobre diferentes grupos sociais, de maneira descontraída 

e lúdica.  

  

Metodologia 

 A I Color run: UFU em prol da saúde e contra o preconceito, trata-se de uma corrida e 

caminhada idealizada e realizada de maneira integrada entre o PET Bio Pontal e o PET Mais 

Saúde, tendo sido organizada por meio de reuniões semanais, realizadas entre os meses de maio 

e setembro de 2018. Este projeto foi concebido como uma ação afirmativa cultural e aprovada 

no Edital do Programa Institucional de Apoio à Cultura da Pro-reitoria de Extensão e Cultura 

da Universidade Federal de Uberlândia (PIAC/PROEX/UFU), sendo financiada por meio da 

concessão de material gráfico impresso, palco, som e iluminação para realização do evento. 

Além disso, o evento contou com o patrocínio de empresas do município de Ituiutaba - MG e 

de São Paulo - SP, que foi utilizado na confecção de camisetas e garrafas de água que fizeram 

parte do kit dos corredores. As inscrições da corrida foram feitas via e-mail e eram gratuitas, 

estando condicionadas à doação de 1 kg de alimento não perecível no dia da corrida, que foi 

encaminhado ao lar de Idosos Pe. Lino José Correr, do município de Ituiutaba-MG. O evento 

programado para acontecer no dia 30 de setembro, contou também com o apoio de staffs, 

estudantes convidados do curso de Educação Física da Universidade Estadual de Minas Gerais 

(UEMG), para ajudar na organização da corrida e caminhada, especialmente nos aspectos 

associados a cronometragem do tempo dos participantes e sinalização do percurso. 

 O evento aconteceu no domingo com início às 7 horas da manhã, com o credenciamento 

e retirada dos kits. No espaço concebido pela universidade, estavam espalhados estandes de 

vendas de pó colorido, vendas de artefatos culturais, pinturas faciais e um estande de saúde em 

que os petianos faziam aferição de pressão arterial antes e após a corrida nos participantes do 

evento. Às 8 horas foi dado início ao alongamento e animação para o início da corrida e 

direcionamento dos participantes para o local de largada que ocorreu no Bairro Gerson Baduy, 

próximo a UFU. A largada foi dada às 8:30 horas, sendo realizado um trajeto de corrida, com 

4 km de extensão e uma caminhada de 3 km. Ao final da corrida, todos voltaram para dentro da 

universidade, perto do palco montado para dar continuidade ao evento, onde tivemos a 

premiação do primeiro, segundo e terceiro lugar, com uma menção honrosa tanto da corrida e 

da caminhada; logo em seguida tivemos apresentações culturais e intervenções realizadas por 

discentes da universidade. Nos intervalos de cada apresentação foi feito sorteios de produtos 

oferecidos por nossos patrocinadores.  

  

Resultados e Discussão 

 A realização da I Color run teve como enfoque evidenciar a pluralidade social no 

contexto universitário, permitindo a abertura de espaço para a fala de diferentes grupos sociais,  
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destacando suas diversas inserções no espaço. Colocando como discussão o preconceito de raça, 

gênero e classes sociais, o evento contou com a participação de 50 pessoas, além dos petianos 

envolvidos na organização, destacando a participação maciça da comunidade do município de 

Ituiutaba-MG.  

 O evento buscou inserir a discussão acerca dos preconceitos enraizados na sociedade 

brasileira de maneira dinâmica e descontraída, utilizando a prática do exercício físico como 

norteador. O uso da temática das cores durante o evento, com a distribuição de garrafas 

coloridas e pó colorido, permitiu trazer a tona a ideia de diversidade de maneira divertida. Após 

a realização das atividades físicas, os participantes tiveram a oportunidade de interagir em 

momentos de intervenção relacionados à temática central do evento, o preconceito. 

Destacaram-se apresentações culturais, com foco especialmente na população negra e na 

população carente, e shows performáticos com diferentes gêneros e etnias.  

 Foi observado que, não apenas a comunidade universitária, como também a comunidade 

externa esteve presente até o fim do evento, acompanhando todos os momentos de intervenções 

com teor político-ideológico e moral, estando suscetíveis a mudar suas concepções de vida e de 

mundo. Os participantes estavam, portanto, abertos às novas experiências e pensamentos 

disseminados pelo evento, possibilitando que as informações compartilhadas pudessem 

influenciar suas vidas futuras, levando a uma conscientização acerca de e suas atitudes e falas, 

e contribuindo para minimizar os preconceitos a respeito das diferenças existentes 

(THERRIEN, 2009). A partir da realização do evento, uma reunião de apreciação foi realizada 

entre os membros do PET Bio Pontal e PET Mais Saúde, com o intuito de destacar as 

potencialidades e fragilidades na execução, para um crescimento futuro. Por se considerar um 

evento pertinente e necessário nos dias atuais, os grupos decidiram dar continuidade ao evento 

no ano de 2019, visto que os conhecimentos adquiridos em espaços não formais como os 

propiciados pela Color run promovem grandes impactos sobre a vida social (FRIGOTTO, 

1999). 

 

Figura 01: Participantes da corrida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Os autores (2018) 
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Figura 02: Os ganhadores do 1°, 2° e 3° lugar da corrida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2018) 

 

Figura 03: Apresentações Artísticas e Culturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2018) 

 

Figura 04: Comissão Organizadora 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2018) 

 

Conclusões: 

 A I Color run permitiu o desenvolvimento do trabalho coletivo entre grupos PET de 

diferentes temáticas, contribuindo para a formação do pensamento crítico nos petianos e demais 

participantes, aprofundando os princípios de cidadania, aprimorando a qualidade de vida e 

gerando um impacto social positivo. A realização de eventos desta natureza é essencial por 

permitir conscientizar a população dos direitos de igualdade e equidade e despertar na  
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comunidade externa uma maior conscientização sobre as diversas diferenças sociais que temos 

presente na atualidade, e também uma maior preocupação e cuidado com a saúde física e 

mental.  
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COMO ATUAR EM UM PET DE CIENCIAS HUMANAS? 
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EIXO TEMÁTICO: Unidos pela tríade  

Resumo 
O presente trabalho surgiu da experiência de participar ativamente de uma 

transformação na metodologia e na atuação do PET Ciências Sociais da Universidade 

de Pernambuco. Após o processo de troca de tutor e com isso, a reestruturação de todo o 

grupo, o PET CS resolveu refletir e buscar melhores formas de atuar enquanto um PET 

de ciências humanas dentro nosso campo. Utilizando uma terminologia da Teoria 

Crítica, buscamos identificar os diagnósticos do nosso curso e pensar os possíveis 

prognósticos para que pudéssemos cuidar da melhoria de nossa graduação. Baseando-se 

no Manual de Orientações Básicas e numa leva de questões práticas e teóricas que 

sentíamos falta ao longo dos anos de formação, o PET Ciências Sociais se reinventou 

mostrando uma maneira eficaz de trabalhar com o tripé universitário na área das 

ciências humanas.  

Palavras – chave  
Ciências humanas; universidade pública; tripé universitário; responsabilidade 
universitária  

  
Introdução 

 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Ciencias Sociais e discente do curso do Bacharelado em 1
Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco

 PETiano/a tutor/a do grupo PET Ciencias Sociais e docente do Departamento de Sociologia da 2
Universidade Federal de Pernambuco.
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 Partindo do senso público de que, no ensino superior, as ciências humanas têm 
pouca ou quase nenhuma relação palpável com a sociedade, como pensar na prática de 
um PET de Ciências Sociais? Esse é um questionamento importante e que norteia este 
trabalho. Essa também deve ser um tipo de reflexão obrigatória, quando tomamos a 
consciência dos grupos sociais aos quais pertencemos e da responsabilidade social que 
vem junto com esse pertencimento. Fazer esse tipo de indagação é ter em mente que 
somos sujeitos históricos, logo, estando subordinados a certos tipos de estruturas, faz-se 
necessário compreender até que ponto nossa capacidade de agência é válida e quais as 
melhores formas de fazer seu uso. É preciso ter em vista que o contexto histórico, 
político e social no qual vivemos indica cada vez mais o descaso, a falta de preocupação 
de instâncias de poder superiores para com o ensino universitário público e a 
proeminência de uma perspectiva equivocada, que faz com que a educação seja vista e 
calculada como gasto público e não como investimento social. Diante disso, ainda 
temos que contar com o fato de que toda e qualquer ameaça às formas de construção de 
conhecimento acaba fragilizando ainda mais as áreas das ciências humanas que, em 
detrimento das ciências que fazem o uso da técnica para aperfeiçoamento das 
capacidades humanas, acabam sendo consideradas como inferiores por aparentemente 
não ter uma “aplicação prática”.  

Ao retomar a história do surgimento do pensamento científico/racionalizado 
no Brasil, é significativo lembrar que a própria forma como nosso conhecimento 
moderno foi instaurado veio junto de uma série de implicações que restringiram a 
criação intelectual espontânea no Brasil do século XIX. Florestan Fernandes (1976) 
classifica alguns, como o interesse da aristocracia na formação de uma elite que 
exercesse funções administradoras; o papel dos bacharéis de pensar racionalmente estar 
relacionado aos interesses da camada senhorial; e o fato do saber teórico, filosófico e 
científico não encontrar reconhecimento num horizonte modelado pela tradição e pela 
dominação patrimonialista. Pontos como estes são chaves tanto para compreender toda 
a estrutura que se faz presente hoje nas universidades, quanto para levantar questões que 
se comprometam a pensar novas práticas em cursos que, séculos depois, ainda tem 
fortes relacionamentos com seus primórdios tradicionais; afinal, hoje, a quem os 
conhecimentos dos cursos superiores públicos servem?  

Sabendo que em tempos de crise e num país onde a educação e a formação 
foram historicamente negligenciadas para atender a interesses particulares, é mais 
importante do que nunca fazer com que um programa como o PET cumpra seus 
objetivos. Pensando nesses termos e colocando questões a serem resolvidas para que  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uma formação global seja construída dentro do meio universitário, o que um PET de 
ciências humanas pode fazer para contribuir na melhoria de um curso? Como 
poderíamos cuidar da demanda dos estudantes? De que forma conheceríamos o 
conjunto de alunos que compõe o curso, quais suas motivações e aspirações enquanto 
cientistas sociais do futuro? Essas foram questões que o grupo PET de Ciências Sociais 
da UFPE levou em consideração em sua reestruturação e que serão abordadas este 
trabalho. 

Metodologia 
Para operar os objetivos de forma prática, buscamos utilizar uma metodologia de ação 
que unisse nossos objetivos com àqueles preconizados pelas diretrizes para os grupos 
PET. Assim, resolvemos construir nossas atividades com base nos tripés acadêmicos: a 
pesquisa, o ensino e a extensão. No que diz respeito à pesquisa, nossas atividades 
ficaram divididas em dois eixos, onde desenvolvemos:a 

1. Pesquisa coletiva do PET: planejada para acontecer durante três anos, tem 
como objetivo compreender e conhecer o processo de Institucionalização das 
Ciências Sociais em Pernambuco, o perfil dos estudantes do curso e sua 
perspectiva de atuação no mercado de trabalho. Para isso, será realizada uma 
pesquisa quantitativa, por meio de um survey (para que, por meio de 
questionários possamos conhecer o perfil socioeconômico dos estudantes, suas 
motivações e aspirações profissionais), e qualitativa (onde, através da realização 
de entrevistas, possamos ter uma melhor compreensão sobre o que os estudantes 
acham do curso e do seu próprio processo de socialização neste campo 
profissional) com uma amostra de estudantes de diversos períodos do curso de 
Bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais. A pesquisa está em 
desenvolvimento desde o começo do ano.  

2. Pesquisas individuais: são pesquisas desenvolvidas individualmente pelos 
petianos, a partir de múltiplos enfoques e linhas temáticas. As atividades das 
“Quintas Sociais: compartilhando saberes”, que acontecem nas quintas-feiras, 
tem como objetivo promover palestras e seminários com o objetivo de formação 
em temas pouco abordados nos componentes curriculares dos cursos e 
interligados às pesquisas coletiva e individuais. Este também pretende ser um 
espaço de discussão e orientação das pesquisas individuais dos petianos.  
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Em relação ao ensino, procuramos promover uma atividade intitulada Círculo de 
Leituras, onde nos reunimos (petianos e demais interessados) para discutir sobre temas 
que são bastante caros ao curso e que não estão em nossas grades curriculares. Levando  
em conta o atual contexto das universidades, do no nosso curso e de nossa pesquisa, 
estamos trabalhando uma bibliografia que nos ensina sobre o surgimento da 
universidade e a institucionalização das ciências sociais no Brasil e, particularmente, em 
Pernambuco, seu desenvolvimento ao longo dos anos e desdobramentos na nossa 
sociedade atual.  

Pensando a extensão, também a dividimos em dois formatos:  
1. Extensão intramuros: na qual promovemos uma série de oficinas chamadas 

ComPETências, cujas temas trabalhados tem como objetivo capacitar 
estudantes em aspectos da realidade acadêmica (habilidades em técnicas 
organizacionais) que nos sãos cobrados, mas que, raramente, somos orientados 
sobre as formas de desenvolvê-las. Aliado a isso, tentaremos viabilizar cada dois 
anos o Encontro de Ciências Sociais como forma de conhecer os resultados de 
pesquisas realizadas ou em andamento e quais os temas de maior interesse por 
parte dos cientistas sociais do Nordeste.  

2. Extensão extramuros: em contato com outros PETs da UFPE e vendo suas 
atividades de extensão, percebemos que as ciências humanas têm formas muito 
restritas de pensar uma extensão que tenham um impacto mais efetivo fora do 
campus universitário. Buscando conhecer e divulgar as novas formas de 
extensão universitária, nos propomos a organizar o I Encontro de Cultura e 
Extensão do CFCH, evento aberto que tem como objetivo conhecer as 
atividades de extensão que os professores e professoras e demais 
pesquisadores(as) do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE 
praticam, bem como, partindo disso, pensar numa extensão que seja 
transformadora.  

Embora pareçam diferentes, os processos metodológicos de construção desse 
tripé se mostram unidos de forma que é difícil os desvincular e saber exatamente onde 
uma atividade começa e outra termina, fazendo-se perceber como realmente funciona 
um tripé: três peças que se unem para sustentar algo. 
  
Resultados e Discussão 
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Desde agosto de 2017, período que o PET Ciências Sociais começou a passar 
por essa reestruturação, até o mês corrente, percebemos que essa proposta de 
organização do grupo converge diretamente com a concepção filosófica do programa. 
Para exemplificar isso, vamos citar cada umas das propostas do programa para que 
possamos discutir sobre a importância de cada uma delas para aquilo que 
compreendemos como formação global. 

No que diz respeito às pesquisas, individuais ou a pesquisa coletiva, é 
importante nos atermos ao fato de que sendo a universidade o centro de produção do 
conhecimento científico, assim como, nenhuma outra base do tripé deve ser 
negligenciada. Sabendo que no cenário atual uma das coisas que mais preocupam os 
jovens e os próprios professores das Ciências Sociais é pensar sobre a formação 
profissional e o mercado de trabalho, a escolha do tema dessa pesquisa veio justamente 
para identificar quais são os motivos que fazem uma pessoa escolher o curso, como se 
dá sua trajetória na academia e quais as oportunidades para entrar num mercado de 
trabalho tendo o título de cientista social. Esse diagnóstico fez com que o PET se 
mobilizasse para que, unindo sua pesquisa à prática dos pesquisadores do grupo (que no 
curso tem disciplinas de métodos de pesquisas quantitativas e qualitativas) pudéssemos 
traçar esses perfis e comparar com a última grande pesquisa feita nacionalmente sobre o 
perfil do estudante de graduação em Ciências Sociais no Brasil, cujos resultados foram 
publicados na Revista Dados (1994). Uma coisa muito positiva na pesquisa será nos 
alertar para a existência de possibilidades de trabalho que estão fora da carreira 
universitária, e para isso, pretendemos também realizar entrevistas com pessoas que 
concluíram os cursos do Bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais e que estão 
trabalhando fora do ambiente acadêmico.  

Ainda em relação à pesquisa, aa atividades das Quintas Sociais se mostrou 
bastante interessante por levar temas que, de outra forma, não teríamos tido contato. 
Esse ano tivemos duas quintas sociais nas quais foram discutidas Vocação e Identidade 
Profissional com o professor/pesquisador da UFPE Artur Perrusi e o doutorando em 
sociologia Enderson Carvalho, e Sociologia das Profissões com a pesquisadora do 
NEPS/UFPE Clarissa Galvão. Ambos eventos foram de extrema importância tanto para 
pensar os motivos que nos fazem escolher uma profissão bem como sobre as 
perspectivas sob as quais essas profissões podem ser analisadas. Ainda nessa atividade, 
as pesquisas dos petianos estão sendo apresentadas quinzenalmente, de forma que todos 
podem contribuir para a construção das mesmas. Nesse quesito, percebemos como essas 
atividades estão fazendo na prática aquilo que, na concepção filosófica do programa,  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chamamos de “ampliar a gama de experiências em sua formação acadêmica” e  
“complementar a perspectiva convencional de educação escolar baseada em um 
conjunto qualitativamente limitado de constituintes curriculares”.  

No que diz respeito ao ensino tutorial, temos que levá-lo em conta juntamente 
com as pesquisas que estão sendo feitas. Primeiro porque, na atividade Ciclo de 
Leituras, até o momento, estamos tendo contato com dois textos base: artigos 
publicados no número especial da Revista Dados (1994) e o livro de autoria de Randall 
Collins, “Quatro Tradições Sociológicas” (2009). A escolha destes textos foi feita com o 
intuito de prover um material textual que fornecesse uma base para o desenvolvimento 
da pesquisa, mas não apenas por isso. Nos textos temos temas que são bastante caros 
para formação de cientistas sociais e que não encontramos na grade curricular dos 
cursos de ciências sociais. Temas, tais como, o surgimento das universidades, 
institucionalização das ciências humanas na Europa, como elas chegaram no Brasil, as 
primeiras universidades brasileiras e a forma como elas trabalharam a sociedade de sua 
época são temas indispensáveis para uma formação na área das Ciências Sociais, visto 
que conhecer nossa história é entender as formas como esse campo de conhecimento se 
organizou ao longo do tempo. Esse tipo de atividade tem total comunhão com a filosofia 
do PET quando percebemos que nessas reuniões são incentivadas aquilo que está 
presente no MOB: “aprendizagem ativa dos seus membros, por meio de vivência, 
reflexões e discussões, em clima de informalidade e cooperação”.  
  Por último e não menos importante, mas com certeza uma das formas mais 
desafiadoras de se pensar a atuação do PET está na extensão. Enquanto estudantes, o 
que diagnosticamos no âmbito dos cursos foi uma certa inadaptabilidade dos estudantes 
ao ritmo de estudo que, tanto o Bacharelado quanto a Licenciatura, cobram. Para isso, 
as oficinas do ComPETências foram pensadas de forma que pudéssemos compartilhar 
com os estudantes as habilidades e competências que são básicas e que são cobradas ao 
longo dos cursos de graduação, mas que não recebemos a devida orientação. Temas, tais 
como, metodologia do estudo das ciências sociais, regras e padrões da ABNT para 
textos e slides, como construir um currículo lattes, como preparar um projeto de 
pesquisa e extensão sobre programas de análise de dados quantitativos e qualitativos 
estão sendo oferecidos. A surpresa foi que tivemos uma adesão de estudantes não 
apenas dos cursos de Ciências Sociais, mas também de áreas completamente diferentes. 
Na oficina de organização nos estudos, por exemplo, além de estudantes das Ciências 
Sociais contamos com a presença de estudantes das Ciências Geográficas, Letras, 
Ciência da Computação e Engenharia da Computação.  

506



 
 
 Cabe mencionar ainda a realização do Minicurso em Sociologia da Moralidade, 
ofertado em maio deste ano, que teve como objetivo introduzir os participantes à 
temática geral da Sociologia da Moralidade, apresentando as leituras clássicas da área 
assim como leituras contemporâneas que visam demonstrar os mecanismos de 
construção da moral como objeto sociológico e os aspectos metodológicos centrais para 
realização de pesquisa na área. O minicurso teve como proponente a Profa. Nicole 
Louise Macedo Teles de Pontes (UAST-UFRPE), que ministrou o curso, com a 
participação da Professora Lena Carvalho (Faculdade Santa Helena). 

O XIV Encontro de Ciências Sociais, por sua vez, foi um evento que 
organizamos em parceria com a Coordenação do Curso de Ciências Sociais e que 
aconteceu entre os dias 13, 14, 16 e 17 de novembro de 2017, contou com sete (7) 
mesas redondas, dezessete (17) GDTs e três (3) minicursos e que teve a participação de, 
aproximadamente, 400 pessoas oriundas de instituições universitárias públicas e 
privadas diversas, locais e regionais. Esses tipos de atividades estão baseadas tanto na 
filosofia do PET, quando esta afirma que “a ação em grupo e a dedicação ao curso 
permitem desenvolver a capacidade de trabalho em equipe, facilitar a compreensão das 
características e dinâmicas individuais, bem como a percepção da responsabilidade 
coletiva e do compromisso social.” (MOB, p. 5) quanto nas próprias características do 
programa, que incentivam a integração entre os petianos e o corpo docente e discente do 
curso.  

Conclusões 

 Diante de tudo isso, percebe-se que os resultados obtidos com essa proposta 
metodológica de trabalho coletivo estão em total congruência com os objetivos do 
programa e com as necessidades do grupo. Sendo os objetivos do PET promover uma 
formação ampla e de qualidade, estimular a melhoria do ensino da graduação e oferecer 
uma formação acadêmica de excelente nível, podemos afirmar que todos estes são 
cumpridos dentro da proposta de trabalho do PET Ciências Sociais. Uma vez que sendo 
estudantes de ciências humanas, sabemos que temos uma série de estruturas sobre nós 
que não podemos mudar, mas ao mesmo tempo levamos em consideração nossos papéis 
de agentes para buscar melhorar tudo aquilo que está ao nosso alcance, seja uma 
adaptação de estudantes ao curso, às reuniões que falem sobre nossa história e que nos 
incentivem a refletir sobre quem somos.  
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 Dessa forma, conclui-se ressaltando a importância da existência de programas 
como o PET nas universidades brasileiras, tanto para a melhoria dos cursos de 
graduação quanto para a transformação das pessoas que fazem parte dele. É com isso 
em mente que entendemos que se a universidade pública não pode funcionar nos moldes 
do Programa de Educação Tutorial, que possamos fazer nosso melhor trabalho para 
garantir a permanência deste.  
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Resumo  

O presente trabalho busca discutir sobre a importância das rodas de conversa e suas 

metodologias no Projeto Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde em 

Mato Grosso (VER-SUS/MT), considerando que usam metodologias problematizadoras que 

possibilitam o diálogo de modo horizontal entre viventes e facilitadores do projeto nos mais 

diversos territórios. A vivência prevê imersão total dos viventes, na qual esses permanecem em 

um alojamento coletivo e único durante os dias propostos pelo projeto. As rodas de conversa 

são realizadas diariamente, no início e após as atividades da vivência, portanto são espaços de 

formação, integração e preparação das vista e, posteriormente, de análise das mesmas. As rodas 

de conversa contribuíram para uma melhor interação e integração entre os viventes, 

promoveram o resgate de problemáticas enfrentadas pelos mesmos em suas realidades de saúde, 

possibilitaram a troca de conhecimento sobre o funcionamento dos níveis de atenção no SUS e 

sobre os territórios. Também proporcionaram uma aproximação com as questões de saúde 

dentro dos movimentos sociais e populares. Pode-se observar que, as rodas de conversa 

possibilitaram e potencializaram as trocas de saberes entre os viventes e subsidiaram suas 

análises e reflexões acerca dos serviços de saúde visitados durante a vivência. 

 

Palavras – chave  
Metodologia, Educação Popular em Saúde, rodas de conversa, Sistema Único de Saúde (SUS), 

vivência, VER-SUS. 

 

Introdução  

O Projeto Vivência e Estágio na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-

SUS/Brasil) é uma proposta do Ministério da Saúde e de seus parceiros, e tem como intuito 

estimular a formação de profissionais de saúde comprometidos ética e politicamente com o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Isso é incentivado a partir do contato de estudantes 

universitários com a realidade dos serviços de saúde, através de vivências e discussões sobre 

suas diretrizes e problemáticas (OTICS, 2019).  

As primeiras vivências em Mato Grosso (MT) foram organizadas por estudantes do 

Mato Grosso do Sul no ano de 2012, e, posteriormente, a partir de 2013, por egressos dessas 

vivências, acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).  

                                                
1 PETiana discente bolsista do grupo PET Conexões de Saberes: Diferentes Saberes e Fazeres na UFMT e 

discente do curso de Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 
2 PETianos discentes (bolsista/não-bolsista) do grupo PET Conexões de Saberes: Universidade, Saúde e 

Cidadania na UFMT e discentes do curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 
3 PETiana tutora do grupo PET Conexões de Saberes: Universidade, Saúde e Cidadania na UFMT e docente do 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 
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Esses egressos organizaram o coletivo VER-SUS Mato Grosso (VER-SUS/MT), o qual 

esteve coordenando o projeto até 2015. Nesse mesmo ano, três acadêmicos da UFMT puderam 

participar do VER-SUS em Recife, Pernambuco, e em Aracaju, Sergipe, e depois, em parceria 

com o Programa de Educação Tutorial (PET) Conexões de Saberes, em 2016, propuseram uma 

nova forma realizar as vivências do projeto VER-SUS/MT. Essas, antes de 2016, eram 

organizadas em palestras e visitas, e a nova proposta incluía também espaços formativos 

preparatórios para as atividades nos serviços de saúde. Dessa maneira, o projeto VER-SUS/MT 

ainda passa por significativas mudanças na realização das vivências, em virtude dos novos 

coletivos organizadores e também pela articulação com movimentos sociais (LEITE et al., 

2018). 

Desse modo, com a nova proposta, as formações nas vivências foram realizadas e 

abordaram os seguintes eixos: como funciona a sociedade; história da saúde pública no Brasil; 

opressões e saúde; práticas integrativas e complementares em saúde; e temáticas específicas de 

acordo com a vivência. Com isso, as rodas de conversas se basearam (e se baseiam) em 

metodologias dialógicas, problematizadoras e que permitiram (e permitem) a construção 

coletiva de conhecimento e, consequentemente, uma formação mais comprometida, crítica e 

reflexiva em saúde. Assim, também atendendo os eixos e princípios da Política Nacional de 

Educação Popular em Saúde no âmbito do SUS (PNEPS- SUS) (BRASIL, 2013).  

Diante disso, este trabalho tem como objetivo mostrar e discutir a importância das 

metodologias das rodas de conversa nos espaços formativos das vivências do projeto Vivências 

e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde, realizado em Mato Grosso, entre 2016 e 

2018, nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Barra do Garças e Salto do Céu. 

 

Metodologia 

 As vivências do projeto VER-SUS/MT, que ocorreram de 2016 a 2018, abordaram 

diferentes temáticas, sendo elas: a saúde mental, em janeiro de 2016 nas cidades de Cuiabá e 

Várzea Grande; a saúde indígena, em outubro de 2016 no município de Barra do Garças; e a 

realidade dos serviços de saúde em município de pequeno porte, em janeiro de 2018 no 

município de Salto do Céu. Todas foram organizadas a partir da modalidade de imersão dos 

viventes, ou seja, esses permaneceram 24 horas por dia disponíveis para a programação 

proposta na vivência, e o grupo foi constituído por estudantes de diferentes áreas do 

conhecimento. 

Em todas essas vivências, as rodas de conversa nos primeiros dias de atividades foram 

formativas e abordaram os seguintes eixos: como funciona a sociedade; história da saúde 

pública no Brasil, Reforma Sanitária brasileira; opressões e saúde (feminismo, machismo, 

saúde da população negra, saúde da população do campo e saúde da mulher); participação 

popular; controle social; práticas integrativas e complementares em saúde; e temáticas 

específicas, como a saúde mental e luta antimanicomial, a saúde indígena, a saúde em pequenos 

municípios e a saúde para os movimentos sociais e populares. Essas discussões foram mediadas 

por convidados, os quais foram estudantes, militantes de movimentos sociais, professores, 

profissionais de saúde e/ou especialistas das temáticas abordadas. 

As rodas de conversa no VER-SUS/MT ocorreram, prioritariamente, em formato de 

círculo com todos os viventes e mediador(es) convidado(s), com o intuito de promover espaços 

horizontais de diálogos, de compartilhamentos dos saberes e de reflexão crítica sobre os temas 

abordados e suas implicações na saúde e no SUS. Esses diálogos ocorreram em diversos 

espaços, como: escolas, alojamento dos viventes, unidades de saúde (farmácias populares, 

Unidades Básicas de Saúde, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Unidades de Saúde da 

Família), secretarias de saúde, comunidades indígenas, barracão dos assentados/acampados do 

Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST) e espaços próximo 

a cachoeiras.  
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Posteriormente as rodas de conversa, os viventes vão a campo e conhecem o modo de 

organização dos serviços de saúde das localidades e suas problemáticas. A partir destas visitas, 

os mesmos analisam criticamente esses serviços, e também são realizadas outras rodas de 

conversa para partilhar as experiências em campo dos viventes e avaliar coletivamente como 

funciona os serviços de saúde, suas resolutividades e dificuldades. Assim, isso oportuniza aos 

viventes se preparem para atuar futuramente atuarem como mobilizadores de mudanças, 

visando melhorar e fortalecer o SUS.  

 

Resultados e Discussão 

 A PNEPS-SUS utiliza o diálogo e a problematização como ferramentas fundamentais 

para ampliação de nossos conhecimentos críticos, para a emancipação dos sujeitos e 

transformação da realidade (BRASIL, 2013). E essas ferramentas são estruturantes nas rodas 

de conversa nas vivências do projeto VER-SUS/MT, o que mostra a importância dessas para o 

contexto de saúde. 

 Considerando isso, e que as vivências com suas rodas de conversa envolvem estudantes 

de diferentes áreas do conhecimento, esses espaços também tornam-se promotores da 

interdisciplinaridade e possibilitam a correlação efetiva com a teoria, estudada na academia, 

com a prática vivenciada na realidade do SUS. Além disso, proporcionam a integração pessoal 

entre os diferentes viventes.    

 Sobre as primeiras rodas de conversa nas vivências, Batista Leite et al. (2017) afirma 

“com espaços de formação é mais produtiva [as vivências], uma vez que os participantes vão 

para as visitas preparados teoricamente e as análises que estes fazem dos serviços de saúde 

são mais detalhas e críticas”. Assim, mostra a importância da realização das rodas de conversa 

e dos espaços formativos na proposta do VER-SUS/MT. 

 Além disso, o projeto VER-SUS/MT, utilizando-se das rodas de conversa em suas 

vivências, também cumpre os objetivos e diretrizes do PET, posto que é construído e somente 

se realiza com a dedicação e as ações coletivas entre petianos e comunidade externa; é uma 

proposta de ação interdisciplinar; estimula a cidadania, a análise crítica da realidade, a 

ampliação da visão de mundo e o comprometimento ético, social e político, principalmente com 

a saúde e com o SUS.  

 

Conclusões  
Diante das considerações, a metodologia da rodas de conversas no projeto VER-

SUS/MT, atende a proposta do PET e da PNEPS-SUS por se pautar em espaço de diálogo e de 

problematização. Tornando-se, assim, extremamente importante por promover espaços que 

possibilitam a integração entre os futuros profissionais das mais diferentes áreas do 

conhecimento (interdisciplinaridade), e também para a construção horizontal e coletiva de 

saberes. 

Desse modo, a roda de conversa também possibilita a ampliação da visão de mundo ao 

relacionar as teorias com a realidade de saúde, e estimula a formação de profissionais de saúde 

mais críticos e comprometidos ética e politicamente com a realidade e defesa do SUS, nos seus 

diversos contextos. Assim, considerando que o SUS pode ser um futuro local de trabalho dos 

viventes, a vivência estimula que esses quando dentro do serviço de saúde atuem como agentes 

transformadores da realidade e que busquem o seu adequado funcionamento com a melhor 

qualidade possível.  
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EIXO TEMÁTICO: Sustentabilidade como meio de Transformação 

 
 

Resumo 

Existem inúmeros problemas ambientais e muitos deles passam despercebidos pelas pessoas, 

seja por não participarem diretamente da vida cotidiana ou pela falta de ações de educação 

ambiental voltadas para eles. Sendo assim, o projeto visa despertar a sensibilidade para 

questões ambientais por meio da realização de um concurso fotográfico com temática pré- 

definida, promovendo assim, a interação dos alunos de graduação da UFJF com o tema. Os 

participantes devem submeter uma fotografia, de autoria própria, junto a uma legenda, as 

quais serão julgadas pela banca avaliadora e pelos votos populares. Foram realizados dois 

concursos fotográficos, um no ano de 2017 e outro no ano de 2018, sendo os temas propostos: 

“Sustentabilidade: a harmonia do homem com a natureza” e “Poluição plástica no seu 

cotidiano”, respectivamente. Os vencedores receberam prêmios de patrocinadores do projeto, 

sendo que no primeiro concurso os cinco primeiros colocados foram premiados, e no segundo 

concurso, apenas os três primeiros foram premiados. Obteve-se 44 participantes na primeira 

edição e 11 na segunda. Como resultado, pode-se observar o impacto da foto e a reflexão 

sobre o tema não só para os participantes, mas também para o público que contribuiu votando 

na melhor foto e legenda. Sendo assim, o concurso traz a todos os participantes, sejam eles 

candidatos ou público, uma percepção maior sobre a temática ambiental em questão dentro do 

seu cotidiano, destacando a importância que cada pessoa tem na mitigação desse problema. 

 

 
 

1 
PETiano/a (não bolsista do grupo) GET Engenharia Ambiental e Sanitária e discente do curso Engenharia 

Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
2
PETiano/a (bolsista do grupo) GET Engenharia Ambiental e Sanitária e discente do curso Engenharia 

Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Juiz de Fora 
3
PETiano/a tutor/a do grupo GET Engenharia Ambiental e Sanitária e docente do Departamento Engenharia 

Sanitária e Ambiental e da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

513



 

 
 

Palavras – chave 

Educação Ambiental; Meio Ambiente; Fotografia; Poluição; Sustentabilidade. 

 
Introdução 

Dentre as diversas áreas das atividades humanas, a fotografia destaca-se por estar presente no 

cotidiano das pessoas, sendo essa prática pautada por processos criativos que disseminam o 

conhecimento e promovem reflexões individuais ou coletivas. Assim, a fotografia integra-se 

como expressão artística, evidenciando a contemplação do artista para com sua realidade e 

gerando questionamentos, denúncias e resultados do assunto tratado (Borges et al., 2010). 

A educação ambiental tem como preocupação ajudar a construir e desenvolver uma 

consciência individual sobre as relações dos ambientes naturais e humanizados, através da 

problematização do real, em um processo contínuo de aprendizagem pelo diálogo e pela ação- 

reflexão no/do mundo. Dentre as diversas formas de se promover a educação ambiental, a 

linguagem fotográfica é um instrumento em que se desenvolvem sentimentos pela 

aproximação com a realidade (SANTANA & MOURA, 2012). 

Sendo assim, um aspecto a ser destacado sobre o concurso é geração de reflexões sobre as 

práticas sociais, em um contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente e do 

seu ecossistema, pois envolve uma necessária articulação com a produção de sentidos sobre a 

educação ambiental. Dessa forma, um processo educativo articulado e compromissado com a 

sustentabilidade e a participação é apoiado numa lógica que privilegia o diálogo e a 

interdependência de diferentes áreas de saber (JACOBI, 2003). 

A partir desse contexto, o concurso de fotografia visa diminuir a falta de visibilidade das 

problemáticas ambientais, por meio da reflexão como promotora da sensibilidade e educação 

ambiental. Além disso, o concurso busca, a cada temática promover o pensamento a respeito 

da importância que cada indivíduo tem na mitigação do problema em questão. 

 
Metodologia 

O tema do concurso de 2017 foi “Sustentabilidade: A harmonia do homem com a natureza”, e 

que os participantes deveriam retratar na imagem, em conjunto com a legenda, situações que 

reflitam as relações positivas e harmônicas do homem com o meio ambiente. Já no ano de 

2018, a temática foi “Poluição Plástica no seu cotidiano”, e os participantes deveriam expor 

na imagem, em conjunto com a legenda, situações que reflitam o conteúdo, uma vez que o 

tema #Acabecomapoluiçãoplástica foi lançado pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

no Dia Mundial do Meio Ambiente. 

Participaram todos os discentes de graduação e pós-graduação regularmente matriculados na 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. Para se inscrever, o aluno preencheu o 

formulário eletrônico disponível nas redes sociais do Grupo de Educação Tutorial do curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária da UFJF (GET-ESA) no qual constava autorização do 

candidato para a divulgação da fotografia e legenda pelo GET-ESA. A legenda deveriam 

possuir no máximo 50 palavras e a foto (em JPEG e 345Kb) 

Houve uma pré-seleção realizada por um fotógrafo junto com os membros do GET-ESA e um 

professor do departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. As 10 (dez) melhores  

 514



 

 

fotografias e legendas foram indicadas para a próxima etapa. Após esse processo, o critério de 

avaliação do concurso foi composto por três frentes: competição de “curtidas” nas mídias 

sociais, banca avaliadora (composta pelos membros do GET-ESA) e votação pública 

presencial durante os dias do evento. 

As fotos foram divulgadas nas mídias sociais (Facebook e Instagram), e o julgamento do 

concurso seguiu-se com uma competição por “curtidas”, de forma que, a fotografia mais 

curtida nas redes sociais ganharia a pontuação apresentada na Tabela 01. 

Após essa etapa, houve avaliação da banca julgadora que classificou as fotos com suas 

respectivas legendas do primeiro ao quinto lugar. 

Durante a Semana Sem Fronteiras promovida pelo segmento estudantil Engenheiros Sem 

Fronteira núcleo Juiz de Fora (ESF-JF) as fotografias foram expostas e ocorreu a votação 

popular. 

A classificação final do concurso foi feita tendo por base a pontuação acumulada 

considerando-se todas as etapas do concurso. Para orientar a classificação dos participantes, 

foram adotados os parâmetros evidenciados pela Tabela 01. 

Tabela 01: Parâmetros de pontuação para as três etapas do Concurso de Fotografia. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Resultados e Discussão 

Os ganhadores foram os candidatos que acumularam mais pontos ao longo da competição, 

sendo classificados segundo o acúmulo de pontos ao longo do concurso, no caso da primeira 

edição foram cinco vencedores, e no caso da segunda edição, três. Isso ocorreu devido à falta 

de patrocínios para o concurso no ano de 2018, além da diminuição de participantes, de forma 

significativa na segunda edição, o que pode ser explicado pela temática proposta, pois alguns 

participantes mencionaram dificuldades na obtenção de fotografias relacionadas ao assunto. 

No primeiro concurso de fotografia se inscreveram 44 pessoas, já no segundo foram 

realizadas apenas 11 inscrições, mas somente, 34 e 9 fotos foram enviadas, respectivamente. 

No entanto, a mensagem levada por cada uma das 43 fotografias atingiu não só os inscritos, 

como todos aqueles que votaram nas redes sociais e presencialmente. 

Ao todo, foram contabilizados 4128 engajamentos nas ferramentas sociais das plataformas de 

divulgação das fotografias, contabilizando as duas edições do concurso. Esse número 

expressivo de interações evidencia a conexão entre a sensibilidade ambiental e os usuários das 

redes sociais. Ademais, o concurso é apto a promover a reflexão em torno da problemática 

tema, a fim de estimular a prática de atividades individuais mitigadoras. Nas Figuras de 01 a 

08 estão reunidas as fotografias e legendas vencedoras nos anos de 2017 e 2018. A foto 

vencedora do primeiro concurso atingiu cerca de 460 pessoas. 
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Figura 01: Fotografia vencedora do primeiro lugar do primeiro concurso fotográfico em 2017. 

 

 

 

 
“PEDALAR. 

 

(verbo transitivo e intransitivo). 

Mover os pedais de qualquer máquina. Mover os 

pedais de uma bicicleta. Mover os pedais para 

chegar ao seu destino. Mover os pedais para o seu 

bem-estar. Mover os pedais para a qualidade de 

vida das futuras gerações. 

 

Sinônimo: Mobilidade Sustentável." 

Autoria: Rayssa Medeiros 

Fonte: acervo do GET-ESA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Fotografia vencedora do segundo lugar do primeiro concurso fotográfico em 2017. 

 

"O ser humano busca progredir 

Enquanto a natureza não para de fluir 

A harmonia, por sua vez, se encontra 

Quando a sustentabilidade é levada em conta” 

Autoria: Larisse Cavalcante 

Fonte: acervo do GET. 
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Figura 03: Fotografia vencedora do terceiro lugar do primeiro concurso fotográfico em 2017. 

 

 

 

"(RE)EXISTIR: 

Sobre raízes e muros" 

Autoria: João Luis 

Lobo 

Fonte: acervo do 

GET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 04: Fotografia vencedora do quarto lugar do primeiro concurso fotográfico em 2017. 

 

"Somos apenas o reflexo da natureza em que vivemos.” 

Autoria: Luiz Carlos Pereira 

Fonte: acervo do GET. 
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Figura 05: Fotografia vencedora do quinto lugar do primeiro concurso fotográfico em 2017. 

 

“A menina e as gaivotas 

E foi então que as gaivotas 

lembraram a menina de que 

também ela 

poderia 

voar.” 

Autoria: João Paulo Brum 

Fonte: acervo do GET. 
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Figura 06: Fotografia vencedora do primeiro lugar do segundo concurso fotográfico em 2018. 

 

“O vento levanta seu voo, ele passa invisível aos olhos. 

Ninguém se importa se ela, a sacola, resistirá de 100 a 400 anos, ou se vai virar armadilha nos oceanos, mas o 

seu abandono será a nossa degradação.” 

Autoria: Rayssa Medeiros 

Fonte: acervo do GET. 

 
Figura 07: Fotografia vencedora do segundo lugar do segundo concurso fotográfico em 2018. 

“O lixo de amanhã” 

Autoria: Gustavo Furtuoso Ribeiro 

Fonte: acervo do GET. 
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Figura 08: Fotografia vencedora do terceiro lugar do segundo concurso fotográfico em 2018. 

“O crescimento da vida acontece através do artista (que descarta) plástico.” 

Autoria: Vinícius Arapiraca Éllena 

Fonte: acervo do GET. 

 

 

Conclusões 

O concurso atingiu o objetivo de proporcionar a sensibilização e reflexão sobre os temas 

ambientais propostos, dado que houve bom número de inscritos, votação expressiva nas redes 

sociais, e presença de público votante no evento Semana sem Fronteiras no qual o concurso 

foi inserido e na Universidade Federal de Juiz de Fora, como um todo. Além disso,  o 

concurso de fotografia promovido pelo GET-ESA proporcionou a extensão das problemáticas 

ambientais tratadas para o público das redes sociais, bem como a interação entre diferentes 

áreas do conhecimento: a ambiental e artística. Para o ano de 2019, o Concurso de Fotografia 

será novamente realizado com temática ainda a ser definida e com público alvo para alunos de 

graduação e pós-graduação, técnicos administrativos e docentes da UFJF, ampliando assim o 
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número de participantes. Na Figura 09 estão reunidos os vendedores do Concurso de 

Fotografias no ano de 2018. 

 
Figura 09: Imagem dos vencedores do segundo concurso fotográfico juntamente com alguns membros do GET- 

ESA em 2018. 
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de transformação. 

 

Resumo 
O Programa de Educação Tutorial (PET) tem como base filosófica o desenvolvimento            
indissociável da tríade universitária ensino, pesquisa e extensão. Neste contexto, e com base             
nos objetivos e no papel do PET perante a sociedade, é essencial a construção de atividades de                 
extensão que sejam efetivas e impactantes aos diversos setores sociais envolvidos. Dessa            
forma, este trabalho visa incentivar a atuação extensionista por meio da apresentação de             
atividades realizadas por grupos inseridos em realidades diferentes. As ações apresentadas são            
realizadas pelos grupos PET Engenharia Elétrica da UDESC Joinville e PET Geografia da             
UDESC Florianópolis. Assim, são analisados os benefícios para a sociedade, bem como a             
maneira que as diferentes realidades podem ser trabalhadas, sejam culturais, geográficas ou de             
conhecimento e vivências, no desenvolvimento e aplicação da extensão universitária. 
 
Palavras – chave  
Extensão universitária; Multidisciplinaridade; Identidade PETiana; Ciências. 
 

1 PETiano discente (não-bolsista) do grupo PET Engenharia Elétrica e discente do curso Engenharia Elétrica da                
Universidade do Estado de Santa Catarina. 
2 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Engenharia Elétrica e discente do curso Engenharia Elétrica da                
Universidade do Estado de Santa Catarina. 
3 PETiana discente (egressa) do grupo PET Geografia e discente do curso Geografia Licenciatura da               
Universidade do Estado de Santa Catarina. 
4 PETiano tutor do grupo PET Engenharia Elétrica e docente do Departamento Engenharia Elétrica da               
Universidade do Estado de Santa Catarina. 
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Introdução 
A extensão universitária tem como principal finalidade a transmissão das atividades realizadas            
pelos seus integrantes ao público externo. Segundo o Art. 43º da Lei 9.394/1996 “A educação               
superior tem por finalidade: VII - promover a extensão, aberta à participação da população,              
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa              
científica e tecnológica geradas na instituição” (BRASIL, 1996).  
Entretanto, existe um distanciamento da sociedade em relação à comunidade acadêmica que            
priva grande parte da população de se beneficiar do conhecimento produzido nas            
universidades brasileiras. Ainda, pouco desse desenvolvimento tem o objetivo direto de           
solucionar os problemas e atender as demandas sociais do país. 
Em busca de abrandar tal problemática os grupos de Programa de Educação Tutorial surgem,              
espalhados por diversas universidades do país, com o intuito de praticar a indissociabilidade             
da tríade universitária, repensando e desenvolvendo novos meios de fortalecer o vínculo entre             
universidade e sociedade. Tais atividades caminham de forma a proporcionar benefícios em            
ambos os lados, pois além de levarem conhecimento e visibilidade a públicos em situação de               
vulnerabilidade, proporcionam aos estudantes participantes uma formação mais ampla, com          
visão para os problemas externos aos que eles vivem cotidianamente.  
Os grupos PET abordados neste documento são de cursos com temática diferentes, sendo             
Geografia e Engenharia Elétrica. Dessa forma, as ações aplicadas demonstram o quão grande             
é a gama de possibilidades e métodos de aproximação entre sociedade e universidade. Este              
trabalho surge para demonstrar e notar as diferenças, bem como similaridades, entre as             
atividades realizadas por dois PETs da Universidade do Estado de Santa Catarina, ambos             
criados em 1994, assim como descrever quais metodologias e vivências de extensão e também              
os benefícios trazidos por estas para os grupos e os públicos a quem se direcionam. 
 
Metodologia 
O grupo PET Engenharia Elétrica da UDESC atua na extensão a partir do Programa Incluir               
com Ciência e Tecnologia (IC&T), criado em sintonia com o Plano Nacional de Extensão. No               
programa existem duas metodologias distintas na realização das atividades. A primeira visa            
suprir o déficit das escolas públicas em relação ao ensino de ciências. Tem-se observado              
nestas que o ensino de ciências não trabalha com a identificação, o reconhecimento e a               
compreensão do mundo físico e do mundo dos seres vivos, não faz relação entre o dia a dia da                   
criança e a ciência que se estuda (FRACALANZA, 1987). Assim, é aplicado o método da               
experienciação, onde os estudantes têm contato com aplicações do assunto estudado, bem            
como exemplos práticos e cotidianos que demonstram a valia de tal conteúdo em suas vidas.  
Dentro do programa existem dois projetos que trabalham em sintonia com tal método. O              
primeiro deles é o EfiCiência, que trabalha diretamente no ensino das mais variadas vertentes              
da ciência, buscando sempre aplicar atividades práticas que se relacionem ao máximo com o              
cotidiano do estudante. O outro é o ALPHA (Algoritmos e Linguagem de Programação em              
Arduino), que trabalha usando programação em Arduino com aplicações básicas vistas no dia             
a dia, auxiliando diretamente no aprimoramento da lógica do estudante. Ambos os projetos,             
além de praticar a extensão nas escolas da região de Joinville, formulam oficinas abertas ao               
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público e se colocam à disposição do público em geral na participação de feiras que são                
convidados. 
Outra metodologia usada dentro do programa é realizada através do projeto Alcance. Este             
realiza a busca por demandas nos mais diversos públicos e visita comunidades e instituições              
nas quais essas pessoas estão inseridas, visando a resolução de problemas reais por meio dos               
conhecimentos de engenharia. Em algumas ocasiões tais demandas são redirecionadas para           
outros projetos, como o EfiCiência e o ALPHA, ou para projetos de ensino criados no âmbito                
do PET que possam desenvolver dispositivos para auxiliar em tais demandas. 
 

Figura 1: Logos dos projetos de extensão do PET Engenharia Elétrica da UDESC 

Fonte: Os autores (2019) 
 
O grupo PET Geografia, desenvolve anualmente o programa “ Geografia, Café e Temas”, que             
é composto por diversos projetos de extensão, cujos números e temas variam ano a ano, de                
acordo com as demandas da comunidade civil e com os desejos por novos desafios dos               
integrantes do grupo.  
Os projetos vigentes atualmente são: Cartografia Para Crianças; Educação Ambiental;          
Memórias Geográficas; PETGeo Guia; Portas Abertas; PET Convida; A Geografia Como           
Profissão; CINEPET GeoTube; Vestibular Solidário e Trilhas e Trilhos. O Programa tem            
como objetivo geral promover palestras, saídas de campo, oficinas e cursos com temas ligados              
à Geografia, às políticas públicas, à educação, aos movimentos sociais e às questões             
ambientais.  
Dentre os diversos projetos, avalia-se que o de maior impacto social, acadêmico e cidadão é o                
intitulado “A Cartografia Para Crianças”. Este projeto é desenvolvido anualmente junto a            
turmas de quinto e sexto ano do ensino fundamental, e também como capacitação profissional              
para estudantes de turmas de Pedagogia da UDESC/FAED e demais instituições de educação             
de Florianópolis. 
O projeto é guiado pelos objetivos de (1) ensinar a praticar a leitura do espaço ocupado pelo                 
educando, objetivando contribuir para uma real análise geográfica e melhoria da sua            
investigação (CASTELLAR, 2005); e (2) trabalhar as bases da cartografia, tendo em vista que              
a criança, ao final do primeiro ciclo de aprendizagem, deve ser capaz de ler, interpretar e                
representar o espaço por meio de mapas simples. Isso engloba entender como são concebidas              
as funções específicas do mapa como, orientação, localização, taxação, entendendo que esses            
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símbolos são a linguagem do mapa e dão a ele características específicas da representação do               
meio geográfico. (VOGES e CHAVES, 2010). 
Para isso, é utilizada a metodologia de Pesquisa-Ação, onde os sujeitos pesquisadores são             
parte ativa e integrante de seus processos de pesquisa. Isso é efetivado através de uma oficina,                
onde em um primeiro momento, expõe-se a história da cartografia e sua utilização, em              
diferentes contextos e épocas das sociedades humanas, além de apresentar as diferentes            
projeções cartográficas, escalas, elementos e tipos de mapa. Em segundo, instiga-se os            
participantes testarem o senso de percepção espacial, através de exercícios para os conceitos             
previamente apresentados. Em terceiro, é realizada uma “caça ao tesouro” para colocar os             
corpos em movimento no espaço e permitir aos mesmos que pratiquem e expressem suas              
percepções. Ao final dos momentos há uma reflexão coletiva para captar os diferentes             
conhecimentos construídos e demandas para oficinas futuras. 
Ao final dos momentos, pode-se perceber onde o puro significado de extensão se faz presente,               
através da construção de relações de duas vias do conhecimento. Através da percepção, por              
parte dos PETianos, de quais são as lacunas espaciais e quais as principais demandas do               
público alvo, as oficinas futuras sempre são construídas com base na realidade vivida de si e                
do outro. 
Em decorrência disso, o público tem a oportunidade de expressar suas experiências, desejos,             
dificuldades e inspirações em relação ao conhecimento geográfico. Há a contrapartida de que             
os PETianos têm a oportunidade de desenvolver habilidades sociais como comunicação,           
empatia, raciocínio espaço-temporal, oratória e escrita. Assim, tornando-os educadores de          
forma orgânica. 
 
Resultados e Discussão 
No que se refere às atividades realizadas pelo PET Engenharia Elétrica, destaca-se que o              
IC&T, desde sua criação em 2012 até os tempos atuais, se adequou com as necessidades da                
comunidade externa à universidade. Assim, os projetos que compõem o programa atuam com             
interdisciplinaridade de conteúdos e integrantes de diversos cursos do Centro de Ciências            
Tecnológicas da UDESC. 
Através das atividades realizadas, é evidente o envolvimento e o impacto causado na             
sociedade. O principal indicador são jovens que participaram das ações e posteriormente            
ingressaram na universidade. O impacto se estende ao desenvolvimento da academia pelo            
envolvimento em atividades externas à sala de aula, que possibilitam a participação em causas              
sociais cotidianas. Como consequência tem-se o desenvolvimento de pensamento crítico e           
pessoal, formando cidadãos atuantes e conscientes do poder transformador e das           
responsabilidades envolvidas. 
Desde sua criação a ação teve como objetivo a inclusão e o desenvolvimento tecnológico,              
sustentável e social de todos os públicos, atingindo mais de 25 mil pessoas. Para isso, foram                
ministradas aulas sobre ciências, lógica e diferentes tecnologias. Ainda, foram feitas visitas            
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em comunidades vulneráveis a fim de levantar demandas para a aplicação de soluções com              
base nos conhecimentos de engenharia. 
 

Figura 2: Atividade sobre eletricidade no cotidiano na Comunidade Caminho Curto em Joinville 

 
Fonte: Os autores (2018) 

 
No que tange aos conhecimentos geográficos desenvolvidos pelo grupo PET Geografia, é            
elementar a compreensão da necessidade de se localizar e se orientar no espaço geográfico.              
Portanto é de grande importância, o entendimento de que os seres humanos utilizam a              
Geografia em todas suas atividades diárias nos diferentes períodos da vida. Todos os meios de               
orientação, desde a utilização de astros e estrelas até o GPS (Sistema de Posicionamento              
Global) de nossos celulares, contribuíram com as navegações em busca de novas terras, com              
as rotas comerciais, guerras e muitas outras aplicações. 
Segundo esse preceito, desenvolve-se junto aos participantes da oficina que a ciência da             
cartografia surgiu da necessidade em se localizar e representar o que se conhece do espaço. O                
resultado dessa reflexão é a representação de dados específicos de uma determinada área             
geográfica em um mapa. Seja acerca dos diferentes parques que existem em uma cidade, ou               
ainda quais locais de seu bairro você gosta e quais que elementos podem ser encontrados em                
seus trajetos diários.  
A ciência da cartografia está em constante processo de desenvolvimento, utilizando recursos            
tecnológicos para melhor representar a Terra, bem como as expressões humanas que nela             
afloram. Quando essa reflexão é desenvolvida pelos participantes da oficina, suas rotinas e             
olhares para o mundo são modificados instantaneamente, desenvolvendo maior empatia e           
sentimento de pertencimento.  
Tendo estes preceitos em voga, pode-se afirmar através da avaliação deste projeto que tanto as               
crianças atingidas quanto os estudantes de Pedagogia ficaram realmente cativados e           
interessados pelo olhar geográfico e suas representações cartográficas. Sendo ainda mais           
passíveis da percepção espacial em suas vidas.  
 

  

526



 
 

Figura 3: Atividade dos  elementos de um mapa, utilizando a escala do corpo. Turma do sexto ano do ensino 
fundamental da E.B.profª Herondina Medeiros Zeferino 

 
Fonte: Os autores (2016) 

 
Conclusões: 
A partir do que foi apresentado podem ser observadas ações bastante distintas, não só entre os                
grupos mas também dentro destes. A variedade de ações revela o potencial das universidades              
no auxílio em diversas problemáticas vivenciadas pela grande maioria da população e pelas             
instituições que tentam dar suporte e muitas vezes obtém falhas que também podem ser              
supridas pelos projetos de extensão das universidades. 
Um ponto em comum de ambos são as atividades voltadas ao aprimoramento do ensino para               
crianças e jovens. Isso ressalta uma preocupação constante em não só melhorar e tornar              
interessantes assuntos que muitas vezes são deficitários nas escolas, mas também a busca por              
atrair jovens de todos os tipos de espaços para dentro da universidade pública e de qualidade.  
De modo geral, a extensão realizada pelos grupos tem metodologias, públicos e conteúdos             
distintos, mas ambas revelam uma preocupação constante na resolução de problemas sociais e             
na indissociabilidade entre os conhecimentos que adquirem e a necessidade de torná-los            
acessíveis a todos aqueles que deles também tem direito. Estas experiências vivenciadas            
corroboram com a máxima de que o valor do trabalho pode ser resumido em dois aspectos                
fundamentais: o reconhecimento de quem recebe e a alegria e satisfação de quem o exerce. 
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Resumo 

O presente trabalho visa relatar a aplicação da oficina: “Técnicas para confecção de 
material didático inclusivo” no V Ciclo de Debates sobre Minorias Sociais, organizado 

e desenvolvido pelo grupo PET Bio Pontal, com o objetivo de debater a pluralidade 
social, em especial de indivíduos portadores de deficiências e transtornos, o acesso à 
educação destes, bem como os recursos didáticos utilizados para a promoção do 

processo ensino-aprendizagem. A oficina proporcionou aos participantes a oportunidade 
de partilhar experiências, construindo assim, uma formação crítica e coletiva, discutindo 

o currículo formativo de professores na universidade brasileira e suas necessidades, na 
perspectiva de construir efetivamente uma educação para todos. 
 

Palavras – chave  
Educação inclusiva, minorias sociais, materiais didáticos. 

 
Introdução 
 A discussão sobre educação inclusiva no Brasil surgiu após a promulgação de 

dois documentos que apresentavam a temática a nível mundial, a Declaração Mundial 
sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990)  e a Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994). Estes documentos originaram inúmeras normativas em diversos países, incluindo 
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o 

Brasil, dentre as quais se destacam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 
(Lei no 9.394) e as Diretrizes Nacionais para educação especial na Educação Básica 

(2001), que garantem o processo formativo igualitário e o movimento de inclusão a 
todos que se encontram excluídos, por diversas situações, seja ela, deficiência, social ou 

financeira (GLAT & DE LIMA NOGUEIRA, 2003).  
 O processo histórico de exclusão social criou uma expressão dicotômica do 
processo ensino-aprendizagem: o “especial”, para alunos portadores de deficiências, 

distúrbios ou dificuldades na aprendizagem, que necessitam de mecanismos diferentes 
para a efetivação do processo e o “normal”, que atende o aluno que não possui nenhuma 

das características citadas anteriormente, o padrão de aprendizagem para o qual  
professor foi preparado. Sendo assim, embora a legislação brasileira garanta o direito à 
educação inclusiva, a formação de professores carece de ferramentas para 

implementação desta garantia legal. É necessário, portanto, formar novos profissionais 
que estejam preparados para atuarem junto aos alunos com necessidades especiais 

(SANTANA, 2015).  
 Sendo assim, neste contexto de exclusão e representatividade dos indivíduos 
portadores de necessidades especiais, no contexto escolar, bem como necessidade de se 

trabalhar ferramentas para o enfrentamento deste problema na formação de professores 
pelos cursos de licenciatura, o PET Bio Pontal trouxe esta temática para o evento: Ciclo 

de Debates sobre Minorias Sociais, que teve sua 5ª edição realizada no ano de 2018. O 
ciclo tem como propósito combater discriminações sociais, étnicas, raciais, religiosas, 
sexualidade ou de gênero, aumentando a participação dessas minorias no acesso à 

educação, para uma formação crítica e atuante, aos espaços acadêmicos e no 
reconhecimento cultural, conforme  garantido pela Lei no 12.711 de 2012.. O evento é 

anualmente organizado por seis grupos PET’s da Universidade Federal de Uberlândia, 
Campus Pontal (Biologia, Matemática, Geografia, História, Reconectando, Mais 
Saúde), visando a promoção de uma educação igualitária, transformando a universidade 

em um espaço democrático e inclusivo. 
 

 
 
 

Metodologia 

 O evento V Ciclo de debates sobre minorias sociais foi uma atividade de caráter 

integrador, priorizando o trabalho coletivo entre os seis grupos PET, a fim de construir 
um evento que propiciasse ao participante uma verdadeira reflexão sobre a pluralidade 
social, as relações excludentes, a representatividade e a importância de ações 

transformam essa realidade. 
 Na 5ª edição, no ano de 2018, os representantes dos grupos PET se reuniam 

quinzenalmente para a discussão das propostas, sendo que as comissões do evento 
contavam com pelo menos um integrante de cada grupo, para proporcionar uma 
verdadeira integração. Além disso, cada grupo PET foi responsabilizado por realizar 

uma atividade para compor o cronograma do evento, seja ela, palestra, oficina ou 
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minicurso. O evento ocorreu de 6 a 9 de novembro de 2018, com a seguinte disposição 
de atividades: 

- 06/11/2018: Apresentação cultural e Mesa Redonda de Abertura - Quem são as 
minorias? Contextualização e discussão sobre as políticas públicas. (19h/ Auditório I) 

Convidadas (os): Profa. Dra. Maria Aparecida Augusto Satto Vilela e Prof. Dr: 
Astrogildo Fernandes da Silva Júnior.  
- 07/11/2018: Mesa Redonda - Os impactos da imigração para a educação base. 

(9h/Auditório III). Convidado: Prof. Rogério Fernando Pires.   
- 07/11/2018: Mesa Redonda - Democracia e Estado de direito: os movimentos sociais 

na atual conjuntura. (14h/ Auditório I). Convidadas (os): Julliene Alves Freitas, Carlos 
Antônio dos Santos, Luiz Gustavo de Souza Araújo e Jaqueline Aparecida Souza 
Franco.  

- 08/11/2018: Oficina: Técnicas para confecção de material didático inclusivo. (9h/ Sala 
B202).  Convidadas (os): Carlos Alberto Travessa Júnior e Amanda Silva de Oliveira 

- 08/11/2018: Mesa Redonda - O protagonismo das mulheres no campo. (14h/ Auditório 
I). Convidadas (os): Acampamento Piedade Barreiro e Acampamento Arco-Íris  
- 09/11/2018: Palestra de encerramento - Escolas de Educação Especial. 09/11 (19h/ 

Auditório I).  Convidada: Profa. Katiuce Cristine Araujo Ribeiro.  
 

 A oficina proposta pelo PET Bio Pontal, intitulada “Técnicas para confecção de 
material didático inclusivo” teve como objetivo apresentar as conceptualizações clínicas 
de diferentes deficiências e transtornos, destacando suas necessidades especiais para o 

processo formativo na Educação Básica, a vivência da formulação e construção de 
material didático com essas necessidades, a partir de materiais de baixo custo, levando 

o/a participante a reflexão sobre o processo ensino-aprendizagem e o processo de 
formação de professores. A atividade foi organizada em duas etapas, teórico-prático. A 
primeira etapa consistiu na explanação do tema Educação especial “o que é? de onde 

surgiu?”, contextualização da legislação vigente sobre o assunto, conceito de recurso 
didático, planejamento e aplicação, conceitos clínicos de deficiência visual, auditiva, 

motora e transtornos psicológicos como, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade) e TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), priorizando a necessidade 
especial (tato, jogo de cores, sons, etc.) necessária para atender o aluno que o(s) 

apresentasse, além da exemplificação dessas necessidades através de materiais já 
produzidos por alunos e professores do Campus Pontal, da Universidade Federal de 

Uberlândia. Já a segunda parte, consistiu na proposta de construção de um material 
didático inclusivo com alguns materiais de baixo custo disponíveis em sala. 

  

Resultados e Discussão 

 A atividade contou com a participação de cerca de 15 pessoas e durou 

aproximadamente 3 horas e 30 minutos, sendo ministrada por dois alunos bolsistas do 
PET Bio Pontal (Figura 01).  Durante a realização da parte teórica da  oficina observou-
se intensa participação, com compartilhamento de  experiências em sala de aula, 

proporcionando  maior dinâmica e interação.  
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Durante a parte prática da oficina, a proposta de construção do material didático 
permitiu que os participantes concretizassem os conceitos tratados na parte teórica, 

sendo que  os exemplos levados na oficina (Figura 02) serviram de inspiração para a 
proposta de construção, o que resultou em cinco materiais didáticos produzidos, um 

deles na modalidade de jogo, para alunos com baixa visão e daltonismo (Figura 03).  
 

 

 

Figura 01: Ministrantes da oficina 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

Figura 02: Exemplos de materiais didáticos  

 
Fonte: Os autores (2018). 
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Figura 03: Materiais produzidos. 

  
Fonte: Os autores (2018). 

 

 
 Segundo Glat e Fernandes (2003), a preocupação em utilizar recursos de ensino 

eficazes proporciona às pessoas portadoras de deficiência maiores condições de inclusão 
e integração social, perpassando a exclusão e condicionando uma vida mais ativa. A 
resolução da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

(CEB/CNE) no 2/2001, torna os sistemas de ensino responsáveis pela efetivação da 
educação especial, sendo que estes devem conter recursos humanos, materiais e 

financeiros que viabilizem e deem sustentação ao processo de construção da educação 
inclusiva (BRASIL, 2001). No entanto, a realidade das escolas não condiz com o artigo, 
e muitas vezes não possui materiais e nem recursos necessários para a promoção da 

aprendizagem. Nesta perspectiva a indicação da oficina em oferecer uma prática de 
construção dos recursos didáticos com materiais de baixo custo enfatiza os meios e as 

“adaptações” para que essa problemática seja “superada” e não impeça a concretização 
do processo ensino-aprendizagem.  
 Outra vertente que gerou uma discussão coletiva foi o currículo da formação de 

professores e a necessidade de formação complementar para melhor tratar a temática em 
sala de aula.  A dificuldade em estabelecer uma plena educação inclusiva no Brasil 

reside na falta de pesquisa direcionada ao tema, para assim, evidenciar projetos e 
práticas que resultam experiências positivas, além de gerar indicadores para programas 
já implementados que viabilizam a reformulação ou manutenção do mesmo e a 

formação de professores que não os capacitam para a realidade das escolas e o sistema 
regular de ensino (GLAT et al., 2003). Em contra partida, a discussão sobre a inserção 

de disciplinas específicas na formação de professores não atribui o embasamento 
necessário para a educação de indivíduos com necessidades especiais, seja no curso de 
pedagogia ou demais licenciaturas, o que levaria a necessidade de uma formação 

complementar e continuada (GARCIA et al, 2013),para, assim, atender as demandadas 
do espaço escola.  
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 A oficina ministrada teve, portanto, um impacto positivo no âmbito 
universitário, especialmente por se tratar de uma instituição que contempla diversos 

cursos de formação de professores. Os participantes puderam, a partir das discussões 
realizadas, refletir sobre as propostas metodologia e material didático, além de 

compartilharem suas experiências em sala de aula, contribuindo para a formação 
coletiva e partilhada, não só enquanto professores, mas como sociedade.      

 

Conclusões: 

 Atividades como a apresentada contribuem de maneira significativa para a 

formação de professores e cidadãos, visto a necessidade de discussão acerca da 
pluralidade social, não só em relação a deficiência, mas de gênero, sexualidade, 
socioeconômica e cultural, refletindo sobre a representatividade e conquista de espaços 

garantidos por direito, realizando, assim, ações afirmativas que procurem “reparar” os 
espaços deixados em relações excludentes para permitir o acesso e integração de todos, 

a usufruírem das políticas públicas, como a educação. Nesta perspectiva, a oficina  
permitiu destacar a importância da discussão do currículo da formação de professores e 
a construção de um perfil docente coletivo-integrador que visa uma boa formação e o 

fortalecimento da pratica docente como transformação social.  
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Resumo 

A criação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), objetiva, 

entre outros aspectos, a implantação da fitoterapia racional na atenção primária em saúde 

(APS), principalmente na rede pública. No entanto, ainda existem desafios, como: 

desconhecimento por parte dos profissionais da saúde; a falta de interesse dos gestores 

em implementar a Fitoterapia nos seus serviços; e a automedicação, pela população, com 

produtos não avaliados cientificamente. Diante disso, o grupo PET Fitoterapia 

desenvolveu nos anos de 2017 e 2018, um estudo transversal do tipo exploratório e 

descritivo com o objetivo de conhecer o perfil dos profissionais de saúde e de pacientes, 

acerca do uso de plantas medicinais e de fitoterápicos em três Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) em Campina Grande (PB). A maioria dos usuários entrevistados (79,2%) relatou 

já ter usado alguma planta medicinal. Foram citadas 39 plantas, destacando-se: boldo 

(Peumus boldus, 23,3%) e erva-cidreira (Melissa officinalis, 14,6%). Apenas uma 

pequena maioria dos profissionais entrevistados (53,3%) orientam os pacientes sobre o 

uso de plantas e derivados. Assim, notou-se que as plantas medicinais são ferramentas 

essenciais para a saúde do grupo em estudo, cuja fonte principal de informações é o saber 

popular empírico. Esse hábito, contudo, raramente é supervisionado e, consequentemente, 

esteve relacionado com riscos. Esses dados refletem a falta de conhecimento e a hesitação 

de muitos profissionais em trabalhar com essa prática. Portanto, evidencia-se a 

necessidade do grupo PET Fitoterapia discutir estratégias de promoção da fitoterapia 

racional com profissionais e usuários dessas UBS. 
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Introdução 

De acordo com uma das principais diretrizes da Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), é de suma relevância a implementação da 

Fitoterapia nos serviços de Atenção Básica do país. Essa é uma prática que promove o 

autocuidado, fortalece o vínculo profissionais-usuários das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), possibilita alternativas para a prática médica e tem um grande potencial 

terapêutico, por suas comprovações de eficácia e baixo custo. (BRASIL; 2006; BRASIL, 

2016; OLIVEIRA et al., 2018). 

Entretanto, como mostram diversas pesquisas, há desafios para que essa diretriz da 

PNPMF seja efetivada. Entre as dificuldades mais citadas estão: Falta de conhecimento 

dos profissionais da saúde sobre fitoterapia; Falta de interesse por parte dos gestores em 

implementar tal prática nos serviços, e, ainda, o fato da população se automedicar com 

plantas e derivados não validados cientificamente para determinada(s) finalidade(s) 

terapêutica(s). A utilização de Plantas Medicinais e Fitoterápicos é uma prática em saúde 

que precisa estar devidamente orientada, pois há possibilidades de causar danos orgânicos 

se houver um uso indiscriminado. Entre os riscos ao usuário, destacam-se: toxicidade das 

plantas, interações medicamentosas, agraves dos problemas de saúde já diagnosticados. 

(LOPES et al., 2015). 

Pensando nessas problemáticas expostas como desafios à própria efetivação da 

PNPMF, o grupo PET Fitoterapia desenvolveu nos anos de 2017 e 2018, dois projetos de 

pesquisa que visaram a um levantamento de dados a respeito do conhecimento e da 

utilização dessa terapêutica por profissionais e usuários em três Unidades Básicas de 

Saúde em Campina Grande na Paraíba. 

Assim, este trabalho apresenta como objetivo analisar os perfis dos profissionais de 

saúde e dos usuários acerca do uso de plantas medicinais e de fitoterápicos nas UBS 

visitadas, avaliando a importância desse hábito para saúde dos usuários, o conhecimento 

de ambos os grupos sobre o uso dessa ferramenta, os possíveis riscos, e o nível de 

orientação que os profissionais de saúde promovem aos usuários nas práticas atuais com 

plantas medicinais e fitoterápicos, buscando estabelecer visões para ações futuras do 

grupo nessas Unidades.    

 

Metodologia 

 

Pesquisa com os usuários 

Baseou-se em um estudo transversal do tipo exploratório e descritivo. A pesquisa 

foi realizada na cidade de Campina Grande que possui cerca de 385.213 habitantes, 

segundo o último censo (IBGE, 2010). A coleta de dados foi realizada mediante 

entrevistas com os sujeitos de pesquisa, no período de setembro de 2017 a abril de 2018, 

em duas Unidades Básicas de Saúde, que foram previamente selecionadas levando em 

consideração a participação das mesmas em ações voltadas para as Práticas Integrativas 

e Complementares (PICS). As unidades foram: UBS Joel Fechine (Distrito II) e UBS 

Ronaldo Cunha Lima (Distrito V). Como critérios de inclusão, tivemos os usuários 

maiores de 18 anos, cadastrados nas referidas UBS, e que assinaram o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para a coleta de dados foi utilizado um 

questionário adaptado, elaborado a partir do instrumento de Marçal et al. (2003). A partir 

disso, foram aplicados 165 questionários na UBS Jocel Fechine e 191 questionários na 
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UBS Ronaldo Cunha Lima, totalizando 356 usuários para pesquisa. Os dados foram 

tabulados em planilha eletrônica e analisados mediante distribuição numérica e percentual 

e, ainda, pelo teste exato de Fischer, com nível de significância de 5% (p<0,05) para 

verificação de correlação significativa entre variáveis. O início da coleta de dados se deu 

após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP do 

Hospital Universitário Alcides Carneiro - HUAC de Campina Grande-PB conforme 

protocolo nº 86155418.2.0000.5182. 

 

Pesquisa com os profissionais 

A coleta de dados com os profissionais foi realizada de setembro de 2017 a janeiro 

de 2018, em 3 (três) Unidades Básicas de Saúde: Ronaldo Cunha Lima, Galante e Jocel 

Fechine. Como critérios de inclusão, tivemos: estar presente no momento da aplicação do 

questionário e concordar em participar voluntariamente da pesquisa mediante a assinatura 

do TCLE. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário adaptado de Tomazzoni 

(2004), contendo questões acerca do perfil socioeconômico e do conhecimento, uso 

próprio e disponibilidade para recomendar a fitoterapia e as plantas medicinais. Os dados 

foram tabulados em planilha Excel 2016 e analisados mediante distribuição numérica e 

percentual e, ainda, pelo teste exato de Fischer, com nível de significância de 5% para 

verificação de correlação significativa entre variáveis.  

 

Resultados e Discussão 

 

Pesquisa com os usuários 

Dos entrevistados (n=356) a maior parte era do gênero feminino (85,7%), com 

faixa-etária entre 20–39 anos e renda familiar de até um salário mínimo (96%). O grau de 

instrução predominante foi o segundo grau completo (59,6%), porém também houve 

entrevistados sem nenhum grau de instrução, cerca de 9,5%. 

A maioria (72%) relatou ter algum familiar com problema crônico de saúde, 

destacando-se: hipertensão arterial sistêmica (53%) e diabetes mellitus (24,7%).  Quando 

enfermos, em quase a metade dos casos (46,3%), os indivíduos não buscam os serviços 

de saúde, automedicando-se por medicamentos industrializados (54%) ou plantas 

medicinais (46%). Além disso, a maioria dos entrevistados (79,2%) relatou já ter usado 

alguma planta medicinal. Foram citadas 39 plantas, e destacaram-se o boldo (Peumus 

boldus, 23,3%) e erva-cidreira (Melissa officinalis, 14,6%). O Peumus boldus, conhecido 

como boldo-do-chile, trata-se de uma espécie de pequeno porte, originária e abundante 

nas regiões central e sul do Chile. As folhas são empregadas na medicina popular, com 

indicação principalmente para tratamento de distúrbios gástricos, hepatobiliares e como 

diurético. Já a Melissa officinalis, é indicada principalmente para distúrbios 

gastrointestinais, ansiedade, insônia e taquicardia (RUIZ et al, 2008). 

Sobre onde os usuários adquirem as espécies vegetais, as principais respostas foram 

feiras e mercados (35, 9%) e cultivo em local próprio (33,1%).  Nesse sentido, de acordo 

com Figueredo et al (2014), destaca-se alguns riscos como, por exemplo: uso de material 

vegetal de outra espécie que não a desejada e problemas de aquisição de produtos sem a 

higiene adequada. Em relação à procura de informação sobre fitoterapia os entrevistados 

recorrem, principalmente, aos familiares (46,3%) e apenas uma minoria procura um 

profissional de saúde (3,3%). Mesmo assim, apenas 1,4%, relataram algum problema de  
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saúde possivelmente relacionado à fitoterapia, sendo citados: taquicardia, falta de ar, 

cansaço, gastrite e insônia. 

Observou-se, com os entrevistados, que o uso de plantas medicinais, na maioria das 

vezes, não foi indicado por um profissional habilitado, mas sim, por meio do 

conhecimento empírico passado de geração em geração pelos familiares. Esses resultados 

são semelhantes aos de outros estudos, demonstrando que as pessoas mais idosas possuem 

maior conhecimento sobre o uso de plantas medicinais (JESUS et al, 2009). 

 

Pesquisa com os profissionais 

Os sujeitos da pesquisa (n=30) que compuseram a amostra do presente estudo 

apresentaram o seguinte perfil socioeconômico: em sua maioria são do gênero feminino 

(73,3%), da faixa-etária maior igual a 30 anos (93,3%) e com tempo de serviço inferior a 

10 anos (53,3%), prevalecendo entre eles os agentes comunitários de saúde (53,33%). 

Quando perguntados sobre a utilização das plantas medicinais e dos fitoterápicos 

pela comunidade atendida nas UBS pesquisadas, em sua maioria (76,6%), os profissionais 

afirmaram que os pacientes faziam uso para o tratamento de diversas doenças. Entre as 

22 espécies terapêuticas citadas, destacaram-se: erva-cidreira; camomila, capim-santo e 

boldo. 

Quanto à orientação para o uso das plantas medicinais e fitoterápicos, 53,3% 

informaram que orientam os pacientes, 33,3% não orientam, 6,7% não informaram, e 

6,7% não souberam informar.  Alguns estudos como Ceolin et.al (2009) e Nagai e Queiroz 

(2011) evidenciam que os profissionais pouco orientam a população sobre o uso de 

plantas medicinais, o que geralmente está atrelado à falta de evidências científicas que 

possuem sobre o tema, dificultando, por vezes, o tratamento, a prevenção e o vínculo com 

a comunidade. Leite e Schor (2005) enfatizam que demonstrar conhecimentos e aceitação 

de costumes e crenças populares como a fitoterapia pode significar para profissionais e 

serviços de saúde o reconhecimento pela comunidade atendida, gerando sentimentos 

compatíveis com os conceitos culturais ali vigentes. 

Quase todos os profissionais apresentam conceitos incompletos sobre fitoterapia, 

destacando-se as expressões “uso de plantas para a cura de doenças” (56,7%) e “uma 

forma de medicina alternativa à tradicional” (20,0%). Apenas 20% dos profissionais 

avaliados prescreviam ou aconselhavam o uso de plantas medicinais para os pacientes. 

Entre os que adotam essa prática profissional, destacaram-se duas espécies vegetais: o 

boldo e a camomila. 

O conhecimento dos entrevistados sobre fitoterapia, apresentou-se sempre 

relacionado ao saber popular e ao costume adquirido em família, passado de geração a 

geração, corroborando com os registros da literatura (ROSA; CÂMARA; BÉRIA, 2011; 

DE BRITO et.al, 2013). Uma boa parcela (30%) justifica a não prescrição de fitoterápicos 

pelo simples fato de que “não saber” como fazer. Para De Menezes et al (2012) os 

profissionais de saúde não utilizam com frequência a terapêutica medicamentosa com 

plantas medicinais, porém, têm interesse em ampliar seus conhecimentos. Fato esse 

também identificado nesta pesquisa, onde 86,6% dos entrevistados se manifestaram 

favorável à implantação de um programa de capacitação sobre fitoterapia na rede 

municipal de saúde. 
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Conclusão 

A partir dos dados coletados, notou-se que as plantas medicinais são ferramentas 

essenciais para a saúde da população avaliada, uma vez que a maioria dos usuários 

entrevistados relatou já ter usado alguma planta medicinal, destacando-se o boldo e a 

erva-cidreira. Apesar disso, a fonte de suas informações é, majoritariamente, pelo saber 

popular empírico passado por familiares, principalmente, pelos idosos; enquanto apenas 

3,3% dos usuários procuraram um profissional de saúde. Além disso, tem-se que 1,4% 

relataram problemas de saúde possivelmente relacionados à fitoterapia. 

Desse modo, percebe-se que a população usuária tem um conhecimento 

significativo sobre as plantas medicinais que utilizam, contudo, esse hábito raramente é 

supervisionado e, consequentemente, está susceptível a riscos que se refletiram nos sinais 

e sintomas importantes coletados, como taquicardia, dispneia e insônia. 

Nesse sentido, o papel dos profissionais de saúde é de suma importância. Contudo, 

apenas 53,3% desses orientaram os usuários e somente 20% prescreviam ou 

aconselhavam plantas medicinais. Esses dados refletem o cenário da falta de 

conhecimento e da hesitação de muitos profissionais em trabalhar com essa prática, uma 

vez que, quando a conheciam, todos afirmaram que adquiriram suas informações sobre 

as plantas medicinais e os fitoterápicos de maneira informal, por meio de familiares. 

Portanto, evidencia-se a necessidade, como perspectiva futura, de que o grupo PET 

Fitoterapia busque desenvolver ações de educação em saúde que possibilitem a adequada 

orientação para o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos para profissionais e 

usuários dessas Unidades Básicas. 
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EIXO TEMÁTICO: Inclusão como meio de transformação 

 

 

Resumo 

A língua de sinais é considerada a primeira língua do surdo, instrumentalizando-o a interpretar 

e a produzir palavras, frases, textos da língua escrita. Estabelecer a comunicação com esses 

indivíduos representa um grande desafio para os profissionais da saúde, pois o atendimento 

adequado é essencial para se alcançar a qualidade dos serviços de saúde, sendo assim, o presente 

estudo teve como objetivo investigar a percepção dos profissionais que atuam na atenção básica 

acerca do atendimento dos surdos. A pesquisa constitui-se de um estudo do tipo 

descritivo/exploratório, com abordagem quantitativa, sendo realizada em uma Unidade Básica 

de Saúde, na cidade de Imperatriz, Maranhão, Brasil. Participaram do estudo 17 profissionais 

que trabalham na Unidade. Sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 88,2% dos 

profissionais já ouviram falar, sobre a realização de algum treinamento ou curso 94,1% 

afirmaram nunca terem feito. Ao se questionar sobre o nível de conhecimento, 70,6% dos 

participantes responderam não ter nenhum conhecimento. O presente estudo ressalta a 

necessidade de adequação e preparação dos sistemas de atenção primária para recebimento do 

cliente surdo, garantindo uma atenção de qualidade e onde a sua surdez não se apresente como 
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um fator limitante para a garantia do cuidado e assistência em saúde de forma eficaz e 

humanizada. 

 

Palavras – chave: Deficiência auditiva. Atendimento de Saúde. Comunidade Surda. 

 

INTRODUÇÃO 

A língua de sinais é considerada a primeira língua dos indivíduos com surdez. Ela 

constitui-se a partir de fatores próprios, classificados de parâmetros como: configuração de 

mãos, ponto de articulação ou localização, movimento, orientação e expressão que pode ser 

facial e/ou corporal (SOFIATO et al 2014; XAVIER, 2014). 

Estabelecer e manter a comunicação com esses indivíduos representa um grande desafio 

para os profissionais da saúde, pois o atendimento adequado de pessoas com deficiências é 

essencial para se alcançar a qualidade dos serviços de saúde, uma vez quea falta de comunicação 

impede o atendimento humanizado e podendo acarretar erros no diagnóstico e tratamento das 

doenças (RODRIGUES; DAMIÃO, 2014). 

O Ministério da Saúde por meio da Política Nacional de Saúde da Pessoa com 

Deficiência preconiza a inclusão plena das pessoas com deficiência em toda a rede assistencial 

do Sistema Único de Saúde (SUS), afim de que as equipes de saúde estejam organizadas para 

atender esses usuários, visando a promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência, 

assistência integral à saúde, prevenção de deficiências, ampliação e fortalecimento dos 

mecanismos de informação, organização e funcionamento dos serviços de atenção à pessoa com 

deficiência, além da capacitação de recursos humanos (PEREIRA et al, 2017). 

Autores identificaram algumas barreiras entre o profissional da saúde e o deficiente 

auditivo, tais como conflito sobre surdez e deficiência auditiva, percepções diferentes sobre o 

que se constitui comunicação eficaz (leitura labial, escrita, intérprete de língua de sinais), 

segurança dos medicamentos e outros riscos ocasionados pela comunicação inadequada, 

problemas de comunicação durante o exame físico e procedimentos, dificuldades de interação 

com a equipe (incluindo o pessoal administrativo) na sala de espera e problemas com a 

comunicação por telefone (RODRIGUES; DAMIÃO, 2014). 

Dessa forma, este estudo teve como objetivo investigar a percepção dos profissionais 

que atuam na atenção básica acerca do atendimento dos surdos. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa constitui-se em um estudo do tipo descritivo/exploratório, com abordagem 

quantitativa, sendo realizada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), situada no bairro Parque 

Anhanguera, região periférica da cidade de Imperatriz-, Maranhão. A unidade é composta por 

duas Estratégias de Saúde da Família (ESF), que atende a dois bairros, sendo o Parque 

Anhanguera e São Salvador, por isso é considerada referência para a população da localidade. 

O período de obtenção de dados foi de abril a dezembro de 2018 através de aplicação 

de um roteiro de entrevista semiestruturado, aplicado junto aos profissionais que trabalham na 

UBS, sendo que 15 questionários foram coletados pessoalmente e outros 2 foram respondidos 

pela plataforma Google Forms. Ao todo, 17 pessoas aceitaram participar do estudo, sendo 5 

enfermeiras, 1 médico, 3 técnicas de enfermagem, 1 recepcionista, 1 atendente de farmácia e 6 

agentes comunitário de saúde. 
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Quanto aos procedimentos éticos presentes na resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), que trata da pesquisa envolvendo seres humanos, passando pela 

apreciação ao comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, 

com parecer aprovado nº 2.934.134. Utilizou-se também dos Termos de Consentimento Livre 

e Esclarecido para que houvesse devida autorização das pessoas que respondiam 

voluntariamente aos questionários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para compreensão dos dados aqui evidenciados, é necessário o entendimento do perfil 

dos trabalhadores participantes, visto que, a partir de questões como sexo e função dentro do 

contexto do trabalho em saúde é possível estabelecer uma linha de raciocínio quanto aos 

trabalhadores que estão ou não capacitados para atender deficientes auditivos. Participaram do 

estudo 17 profissionais que trabalham na Unidade Básica de Saúde, sendo que 88,2% são do 

sexo feminino e 35,3% dos entrevistados são agentes comunitários da saúde, como evidencia a 

Tabela 1. 

 

     Tabela 1: Perfil dos profissionais de saúde 

Perfil dos profissionais de saúde 

Sexo F (%) 

Feminino 15 88,2 

Masculino 2 11,8 

Total 17 100 

Profissão 

Agentes Comunitários de Saúde 6 35,3 

Assistente de farmácia 1 5,9 

Enfermeira 5 29,4 

Médico 1 5,9 

Recepcionista 1 5,9 

Técnico em Enfermagem 3 17,6 

Total 17 100 

    Fonte: Autor (2019). 

 

As mulheres representaram grande maioria da amostra, com 88,2% o sexo feminino 

mostrou-se participativo quanto ao estudo e integrado aos trabalhos do serviço de saúde. A 

predominância do sexo feminino entre os trabalhadores pode ser compreendida pela 

feminização das profissões relacionadas às ciências da saúde. Além disso, fatores como o 

aumento do nível de escolaridade e baixa nas taxas de fecundidade de mulheres, associado às 

lutas sociais de conquista de espaços e voz dentro da sociedade evidenciam uma maior 

integração da mão de obra feminina nos espaços dos serviços desaúde (CAMELO & 

ANGERAMI, 2007; PINTO, MENEZES &VILLA, 2010; COSTA et. al, 2013). 

Foi possível observar também a grande participação dos profissionais ACS’s, que 

contribuíram com 35,3% da amostra. As Portarias nº 2.488 de 2011 e n° 1.024 de 2015 de 

terminam a quantidade máxima de ACS’s por município, enfatizando que o número desses 

trabalhadores deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada por equipe de 

Estratégia Saúde da Família (ESF), com um número máximo de 750 pessoas por ACS’s 
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(BRASIL, 2011; BRASIL, 2015). Dessa forma, o contato dos Agentes Comunitários de Saúde 

com a população se estende a números de grande proporção o que nos leva a compreender a 

sua importância na participação deste estudo e corrobora para o entendimento da necessidade 

capacitação desses profissionais para atender as particularidades de pessoas surdas. 

Em relação aos questionamentos sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 88,2% 

dos profissionais já ouviram falar na palavra LIBRAS, porém ao se questionar o significado da 

sigla, apenas 41,2% sabiam o seu significado. Ao ser questionado sobre a realização de algum 

treinamento ou curso de LIBRAS, 94,1% afirmaram nunca terem feito. Ao se questionar sobre 

o nível de conhecimento, 70,6% dos participantes responderam não ter nenhum conhecimento. 

Também foi questionado se os entrevistados teriam interesse em aprender LIBRAS, sendo que 

64,7% manifestaram esse interesse, porém, ao serem questionados se já haviam feito algum 

curso, de forma unânime, todos não fizeram nenhum curso, como evidencia a Tabela 2. 

 

Tabela 2: Conhecimento sobre LIBRAS 

Conhecimento sobre libras 

Você já ouviu falar de LIBRAS? F (%) 

Não 2 11,8 

Sim 15 88,2 

Total 17 100 

Você sabe definir o termo LIBRAS? 

Não 10 58,8 

Sim 7 41,2 

Total 17 100 

Você recebeu treinamento ou fez algum curso sobre LIBRAS? 

Não 16 94,1 

Sim 1 5,9 

Total 17 100 

Qual seu nível de conhecimento da LIBRAS? 

Nenhum 12 70,6 

Regular 1 5,9 

Ruim 4 23,5 

Total 17 100 

Você tem interesse em aprender LIBRAS? 

Não 6 35,3 

Sim 11 64,7 

Total 17 100 

       Fonte: Autor (2019). 

 

A partir desse cenário, ressalta-se que poucas pessoas usam as Libras e que a 

comunicação com pacientes surdos é facilitada pelo conhecimento desta língua de sinais, 

porque de forma que tanto o profissional quanto o paciente poderão ser compreendidos e assim 

será estabelecida uma relação de confiabilidade, desta maneira o paciente terá mais segurança 

para procurar os serviços de saúde (RAMOS; ALMEIDA, 2017. 

Chaveiro et al (2010) afirma que a língua de sinais é um instrumento de comunicação 

de grande importância no atendimento à pessoa surda, porém, quase sempre não é 

compreendida por aqueles que prestam assistência na área de saúde, uma vez que  os 
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profissionais apresentam dificuldades, pois a fluência na língua de sinais exige dedicação, como 

no aprendizado das Línguas Orais. 

Diante do que foi exposto, a proposta que se torna necessária é que os profissionais da 

Saúde, principalmente aqueles componentes da Atenção Básica e da Saúde da Família sejam 

capacitados para se comunicarem de maneira eficiente com tais clientes. Essa capacitação se 

concretizaria na oferta de cursos de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) a todos os 

profissionais de Saúde de tais áreas, para que pelo menos esses profissionais tenham um mínimo 

de entendimento necessário para o atendimento do paciente (SOUZA, PORROZZI, 2009). 

 

CONCLUSÕES 

O presente estudo evidencia, portanto, a necessidade de adequação e preparação dos 

sistemas de atenção primária para recebimento do cliente surdo, garantindo a este uma atenção 

de qualidade e onde a sua surdez não se apresente como um fator limitante para a garantia do 

cuidado e assistência em saúde. Uma vez que tal estudo revela despreparo e falta de recursos 

para um atendimento adequado ao surdo, o profissional perpassa a estratégias como mímicas e 

auxílio de familiares, não garantindo assim uma escuta qualificada e segura ao cliente surdo, 

que lhe é de direito. 

Entendendo que a comunicação entre cliente e profissional é um fator primário para a 

investigação do quadro de saúde assim como estabelecimento de cuidados, deve-se, portanto, 

ter uma comunicação eficiente. Notando-se assim, a necessidade da capacitação de 

profissionais sobre a Língua Brasileira de Sinais ou a oferta de um profissional intérprete para 

facilitar a comunicação entre o surdo e profissional caso seja necessário, uma vez seja 

necessário, assim como atividades através das instancias do Ministério da Saúde para que os 

princípios básicos possam ser alcançados.  

O presente trabalho também acentua a importância da disciplina de LIBRAS nos cursos 

de graduação, não garantindo uma capacitação para o diálogo com o surdo, mas levando o 

profissional a identificar falhas existentes no sistema de saúde, visando estratégias que possam 

facilitar a comunicação, além de introduzir no profissional a compreensão da necessidade de se 

adequar ao cliente surdo para lhe assegurar o cuidado de qualidade, devendo-se instigar a busca 

por cursos e oficinas que possibilitem a comunicação, alinhando a teoria à prática, assim como 

na exigência de ferramentas que lhe auxiliem no desempenhar de seu dever, oportunizada pelas 

instâncias governamentais. 

Em virtude do planejamento realizado pelos petianos no decorrer do projeto, pode-se 

contemplar em loco a significância das atividades propostas, pois ao final de cada ensino foi 

notável o despertar contínuo que cada um obtinha, devido à procura pelos assuntos abordados 

e a prática dos mesmos no decorrer de suas funções. Tendo em vista os aspectos observados 

durante a proposta inicial e o decorrer das atividades realizadas, é prudente mencionar a 

utilização do eixo ensino, pesquisa e extensão desenvolvido de forma perspicaz na busca pelo 

conhecimento, essencial aos acadêmicos para além da evolução comum dos interesses que o 

norteiam, mas para o reconhecimento de instrumentais empregados no desenvolvimento social 

e científica. 
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Resumo 

 Este trabalho tem por objetivo central compor uma discussão acerca da prática de campo 

enquanto metodologia de ensino com significativo potencial na inserção, inclusão e 

socialização de estudantes ingressantes na Universidade Estadual de Londrina/UEL. 

Entende-se que os primeiros contatos dos estudantes com o cenário e contexto 

universitário podem demonstrar difíceis e conturbados, devido à necessidade de 

adaptação destes aos novos ritmos e dinâmicas de estudo e (con)vivência. Neste sentido, 

o grupo do Programa de Educação Tutorial/PET GEOGRAFIA da UEL desenvolveu 

junto aos ingressantes desta universidade uma prática de campo intitulada “Conheça a 

UEL”, pela qual os mesmos puderam percorrer os diversos espaços universitários e 

conhecer melhor os programas e projetos desenvolvidos pela instituição. Os resultados 

obtidos com a análise de questionários e discussões junto aos estudantes conduziu a 

compreensão da existência de diferenças no perfil dos estudantes do período matutino e 

noturno. Quanto à prática de campo esta demonstrou-se bem aceita pelos estudantes, 

apresentando resultados visíveis quanto ao estímulo na socialização e inserção pessoal e 

acadêmica no contexto e cenário universitário de ensino superior.  

 

Palavras – chave: Trabalho de campo; Socialização; Ingressantes; Universidade 

Estadual de Londrina. 
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Introdução 

 

O trabalho de campo é uma prática metodológica amplamente utilizada pela 

Geografia em suas abordagens, sobretudo voltadas ao ensino e construção de 

conhecimentos mediante o processo de observação e interação dos indivíduos com o meio 

(FRANÇA, 2008). Assim, compreendendo a importância que a prática de campo possui, 

buscou-se realizar um diálogo acerca desta como metodologia não somente de ensino, 

mas também de pesquisa e de integração e socialização entre os estudantes. 

Neste sentido, a problemática adotada neste trabalho materializa-se na seguinte 

pergunta: “O que é a Universidade e quais os espaços e oportunidades que esta oferece 

aos estudantes?”. Adotando esta pergunta por base o trabalho de campo realizado com os 

estudantes do 1° ano do curso de Geografia, intitulado “Conheça a UEL” procurou 

propiciar uma experiência e contato mais profundo destes com os espaços físicos, projetos 

e programas desenvolvidos pela Universidade Estadual de Londrina/UEL.  

Tendo em vista estes aspectos os objetivos do trabalho figuraram na busca por 

divulgar o papel do trabalho de campo no ensino e na pesquisa em Geografia e na 

socialização dos estudantes universitários, e promover um diálogo e interação maior entre 

o Programa de Educação Tutorial (PET) e a graduação, divulgando assim o programa, os 

trabalhos e projetos por este desenvolvidos na ininterrupta procura pela integração entre 

pesquisa, ensino e extensão. 

 

Metodologia 

 

Este trabalho utilizou-se de distintas metodologias, entre elas a aplicação de 

questionários aos estudantes do período noturno e matutino no intuito de coletar dados 

que pudessem revelar um perfil geral das características do grupo de estudantes 

ingressantes no curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina/UEL.  

Neste sentido, foi elaborado um único modelo de questionário com oito questões 

básicas que foi aplicado aos estudantes do período matutino e noturno. Alguns dos dados 

coletados foram sistematizados em forma de gráficos como demonstrado adiante. 

Além dos questionários, foi propriamente desenvolvida uma prática de campo 

intitulada “Conheça a UEL”, planejada pelos/as petianos/as para os estudantes 

ingressantes. Tal prática teve como motivação proporcionar uma experiência acadêmica 

inicial, pois 

É na perspectiva da experiência dos sujeitos que as práticas de campo 

florescem em meio às alternativas de um ensino que vise aprendizagens 

significativas, estimuladas pelo pensar o ser no mundo. As práticas de 

campo ampliam as possibilidades de leitura-mundo, seja pela 

observação direta dos alunos com os seus mestres, seja pela experiência 

comunicativa entre ambos, estes ao externalizarem as suas vivências no 

mundo da vida, demonstram que aprenderam o valor da contemplação  
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dos lugares e paisagens por onde percorrem cotidianamente.(MOURA; 

TOMITA, 2019, p.191) 

 

O trabalho de campo pela UEL foi organizado na perspectiva da observação e 

contemplação dos seus lugares e paisagens, buscando diferentes sentidos e significações.  

Assim, a atividade foi dividida em duas frentes de trabalho, sendo que cada uma ficou 

responsável por preparar a atividade para um período do curso. Assim, os petianos 

responsáveis por cada frente de trabalho organizaram um planejamento de campo, 

traçando rotas a serem percorridas pelos estudantes que ganharam um mapa da 

universidade (Figura 1) para a localização no interior do campus. Os estudantes do PET, 

direcionaram o trabalho apresentando aos ingressantes a universidade e seus diversos 

espaços e projetos.  

Figura 1 – Mapa do Campus Universitário-UEL 

 
 

Cabe destacar que as rotas do campo criadas para o período matutino e noturno 

foram distintas, pois durante o período noturno a falta de iluminação e a insegurança 

inviabilizou a visita à determinados espaços da universidade.   

Ao final do trabalho de campo (Figura 2) que abordou aspectos históricos e 

funcionais dos espaços universitários, bem como buscou divulgar projetos e programas 

ofertados pela instituição à comunidade discente, houve um momento de encerramento e 

conclusão da atividade que contou com debates e discussões mediadas por estudantes 

veteranos acerca do acesso, permanência e segurança dentro e fora do espaço 

universitário. 
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Figura 2: Trabalho de campo na UEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Resultados e Discussão 

  

A sistematização dos dados e informações coletadas por meio da aplicação de 

questionários aos estudantes ingressantes revelou alguns resultados que de forma geral 

apresentam perfis de algumas características dos estudantes do período matutino e 

noturno como pode-se observar nos gráficos da figura 2. 
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Figura 3 - Dados coletados dos ingressantes - curso de Geografia (UEL) - 2019. 
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A leitura e análise dos gráficos possibilitou a identificação de diferenças entre os 

estudantes do período matutino e noturno e a construção de perfis gerais destes grupos, 

que apresentam respostas à perguntas como: Quem são os estudantes que entram no curso 

de Geografia da UEL? De onde estes vem e de que modalidades de ensino? Estes 

trabalham ou não? Estas perguntas são importantes pois revelam trajetórias e histórias de 

vida distintas dos estudantes que entram na universidade pública e estes aspectos muitas 

vezes influenciam em sua adaptação e permanência na Universidade.  

Os dados sobre a idade dos estudantes revela uma quantidade maior de pessoas 

com idade entre 17 e 20 anos no período matutino, enquanto no período noturno a média 

de idade dos estudantes é um pouco maior, com uma tendência da presença de estudantes 

com idade superior aos 20 anos. Quanto a divisão por sexo, notou-se um cenário 

semelhante no período matutino e noturno com o predomínio de homens, sendo que estes 

representaram respectivamente 70 e 75% do universo de entrevistados. 

Com relação ao local de origem dos entrevistados percebe-se que nos dois 

períodos a maioria dos estudantes são de Londrina. Há também uma presença 

significativa de estudantes de município vizinhos, como Cambé, Rolândia, Ibiporã, 

Arapongas, Bela Vista do Paraíso, entre outros, delimitando assim o campo espacial de 

influência da UEL, que supera os limites do município de Londrina e engloba o seu 

entorno, além de alcançar locais mais distantes no interior de São Paulo e da própria 

capital deste estado. Ao passo que se verificou a presença de um estudante vindo do Japão, 

o que aponta a notoriedade internacional conquistada pela universidade. Desta forma, a 

UEL mostra sua força enquanto instituição de ensino superior em escala local, regional, 

nacional e mesmo internacional sendo (re)conhecida como uma universidade estadual 

pública com ensino de qualidade. 

Quanto às modalidades de ensino de origem dos estudantes, os dados revelaram 

uma condição interessante na qual 63% do total de 27 entrevistados do período matutino 

estudaram somente no ensino público e no noturno um expressivo percentual de 93% do 

total de 28 estudantes entrevistados vem de escolas públicas. No período matutino ainda 

se observa uma presença significativa de 26% de estudantes que vem de escolas 

particulares e 11% de estudantes que frequentaram as duas modalidades de ensino, 

enquanto que no período noturno estas duas categorias juntas somam apenas 7% do total. 

Como não foram feitas perguntas sobre as condições de renda familiar dos estudantes, a 

hipótese é a de que os estudantes do período matutino parecem apresentar uma condição 

geral de renda mais elevada, fato observado pelo maior número de pessoas provenientes 

de escolas particulares. 

 Se associarmos este dado da modalidade de ensino de origem dos estudantes com 

os dados sobre o desenvolvimento de alguma atividade remunerada, pode-se corroborar 

a especulação de que a renda geral dos estudantes do período matutino é mais elevada, o 

que justificaria a maior porcentagem de estudantes que não trabalham, cerca de 63% do 

total, enquanto no período noturno esta situação inverte-se e 64% dos estudantes 

trabalham em horários alternativos para a obtenção de uma renda própria. 
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Quanto à prática de campo desenvolvida em concordância com Teixeira, Castro e 

Zoltowski (2012) entendemos que a integração acadêmica e social é um elemento 

importante do processo de adaptação dos estudantes ingressantes aos ritmos e dinâmicas 

do ensino superior e do ambiente acadêmico-universitário. 

Neste sentido, a busca por formas de estimular esta integração e socialização dos 

estudantes mediada por veteranos é uma prática recorrente no interior das universidades. 

Segundo Teixeira, Castro e Zoltowski (2012, p.72) a integração social dos estudantes 

“engloba questões como sentir-se parte do grupo e sentir-se bem no ambiente 

universitário, além de participação em atividades de cunho social, formais ou informais 

na universidade”. 

 Assim, entendemos que a prática de campo “Conheça a UEL” desenvolvida pelo 

grupo PET Geografia obteve êxito, vez que não se limitou à apresentação das condições 

materiais da universidade, mas sobretudo, das humanas. Os ingressantes puderam 

apreciar e refletir juntamente com os petianos o significado vasto de uma universidade 

como campo de expressão de ideias, diálogo, sociabilidade e integração social. 

  

Conclusões: 

A leitura dos dados conduziu a compreensão da existência de perfis distintos entre 

os estudantes do período matutino e noturno do curso de Geografia da UEL. Neste 

sentido, entendendo a influência dos aspectos socioeconômicos e das distintas trajetórias 

de vida na inserção, adaptação e permanência dos estudantes na Universidade, entende-

se que a prática de campo desenvolvida contribuiu no sentido de promover uma maior 

socialização e integração entre os estudantes em si e com o grupo PET Geografia. 

  Buscou-se construir a mensagem de que é preciso desenvolver um estado de 

empatia e solidariedade mútua para enfrentar as dificuldades e impasses na trajetória de 

formação acadêmica. O trabalho de campo revelou aos estudantes ingressantes que o 

caminho universitário muitas vezes é difícil e conturbado, mas que conhecendo a 

Universidade e seus diversos programas de ensino, pesquisa, extensão e permanência 

criam-se formas de resistência frente às forças que cerceiam o acesso e permanência dos 

estudantes na universidade pública, além de precarizá-la e desmoralizá-la 

intencionalmente como estratégia para fazer com que a sociedade apoie o discurso 

privatista.  
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Resumo 
 

Este projeto é desenvolvido pelo grupo PET Farmácia e tem atividades voltadas para a 

comunidade. Seu objetivo é multiplicar informações sobre tipagem sanguínea realizando 

atividades educativas. São abordados assuntos relacionados à importância da doação de 

sangue, tipos sanguíneos e Rh, compatibilidade nas transfusões e problemas ocasionados 

em suas incongruências. Existem várias razões que destacam a importância de conhecer seu 

tipo de sangue, e é comum depararmos com pessoas que não têm essas informações. Por 

isso, é importante saber seu tipo sanguíneo, pois tal informação pode salvar vidas. 

 
Palavras-chave 

 

Tipagem sanguínea; doação de sangue; ABO. 

 

Introdução 
 

O projeto descubra seu tipo sanguíneo é desenvolvido pelo grupo PET Farmáacia UNIFAL. 

Buscamos multiplicar informações sobre tipagem sanguínea e conscientizar a população da 

importância do conhecimento dos tipos sanguíneos mais raros em transfusões sanguíneas. 

O presente projeto realiza atividades educativas que são interativas, promovendo a troca de 

conhecimento e saberes acadêmicos do PET com uma parcela da população que se interessa 

em realizar os testes de tipagem sanguínea durante a realização dos stands. São abordados 

assuntos relacionados à conscientização da importância de doação de sangue, tipos 

sanguíneos raros no sistema ABO e Rh, compatibilidade nas transfusões e problemas 

ocasionados em suas incongruências.  

Existem várias razões que destacam a importância de se conhecer seu tipo de sangue, seja 

por razões médicas, seja para obter um visto para um país estrangeiro, ou para transfusões 

sanguíneas adequadas. É comum depararmos com pessoas que não têm essas informações 

básicas, que facilitam um atendimento de urgência e emergência, e por tal motivo é de 

grande importância que se conheça essas características próprias para que, assim, se evite 
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incompatibilidade sanguínea em eventual necessidade de transfusão (HEMOCENTRO DE 

CAMPINAS, 2018). Dentre as principais preocupações em uma incompatibilidade de 

transfusão, evidencia-se o fator Rh, em casos em que o bebê tenha o Rh positivo herdado 

do pai e a mãe possua o fator Rh negativo. Embora não seja uma incompatibilidade 

frequente, ela apresenta um dos casos mais graves, provocando a doença hemolítica do 

recém-nascido. O feto pode falecer na gestação ou após o nascimento, ou ainda resultar em 

um recém-nascido com anemia profunda, além de surdez e de paralisia cerebral. Quanto aos 

demais problemas provenientes de incompatibilidades em transfusões sanguíneas, podem 

ocorrer diversos problemas no organismo, sendo os principais: Icterícia, insuficiência renal, 

hipotensão arterial e, por fim, o óbito. Por esses motivos, é importante saber seu tipo 

sanguíneo, e a carteira com o tal informação pode ajudar a salvar vidas, não sendo 

necessário fazer uma triagem para classificar o sangue. 

 
Objetivos 

 

Multiplicar informações sobre a importância da doação de sangue por meio da educação da 

população em geral. Acrescer informações sobre tipagem sanguínea, conscientizar a 

população da importância do conhecimento dos tipos sanguíneos mais raros, minimizar os 

problemas ocasionados pela incompatibilidade em transfusões sanguíneas ou doença 

hemolítica do recém-nascido, e incentivar a população a fazer doação de sangue. 
 

Metodologia 
 

A coleta das amostras de sangue são feitas em voluntários durante a execução dos stands do 

projeto e priorizam a segurança do mesmo, sendo executado a assepsia do dedo escolhido 

com algodão embebido em álcool 70ºGL, e a perfuração promovida por uma agulha estéril 

descartável. O sangue remanescente é cuidadosamente dividido em 3 porções em uma 

lâmina de vidro onde são gotejados os antígenos comerciais Anti-A, Anti-B e Fator Rh,  

assim, de acordo com a aglutinação apresentada, pode-se chegar ao resultado. É importante 

ater ao fato de que o fator Rh deve ser confirmado em laboratório de análises clínicas 

(HEMOCENTRO DE CAMPINAS, 2010). 

 
Desenvolvimento 

 

O sangue possui quatro constituintes básicos, que são o plasma, as hemácias, os leucócitos 

e as plaquetas, cada qual com suas funções específicas e importantíssimas para a 

homeostasia do organismo. As hemácias, em especial, possuem o relevante papel de 

transportarem oxigênio aos tecidos e além disso, elas apresentam em suas membranas, 

antígenos, ou também chamados aglutinogênios, que só seriam descobertos em 1900, por 

Karl Landsteiner, durante o surgimento do sistema ABO. Porém, antes desta descoberta que 

revolucionaria a prática de transfusões sanguíneas, este tipo de procedimento começou a ser 

realizado ainda no século XVII, sendo a primeira transfusão sanguínea atribuída a Richard 

Lower, que a fez em animais, no ano de 1665 (GAMBERO et al, 2014). Em humanos, esta 

prática experimental se realizou no ano de 1667, por Jean Baptiste Denis, infundindo um 

copo de sangue de carneiro em um ser humano, que faleceu após a terceira infusão. 

Somente no século XIX as transfusões sanguíneas tornaram-se homólogas (passaram a ser 

feitas entre animais e entre indivíduos da mesma espécie) e a primeira delas foi realizada 

por James Blundell, em 1818, transfundindo sangue humano para mulheres com 

hemorragia pós-parto. Foi então ao final do século XIX, que Karl descobriu o sistema 
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ABO, após observar algumas vezes, a ocorrência de coagulações resultantes da mistura de 

soros sanguíneos de duas pessoas distintas. Assim, surgiu o então chamado sistema ABO, 

formado pelos tipos sanguíneos A, B, O e AB, que consiste em um sistema muito utilizado 

nas transfusões sanguíneas, uma vez que se baseia nos antígenos (aglutinogênios) presentes 

na membrana das hemácias, medula óssea, secreções e fluidos fisiológicos, dentre outros. 

Existem dois tipos de aglutinogênios: A e B. A presença destes aglutinogênios é que vai 

definir se o sangue de um indivíduo é do tipo A (possui apenas aglutinogênio A), B (possui 

apenas B), AB (possui ambos) ou O (ambos ausentes). Estes antígenos são carboidratos, 

que são adicionados à membrana das hemácias e caracterizam o fenótipo sanguíneo 

(GAMBERO et al, 2014). Por outro lado, os anticorpos (aglutininas) do sistema ABO, são 

proteínas que encontram-se no plasma sanguíneo dos indivíduos, e que são o inverso do 

antígeno presente na membrana da hemácia, isto é, um indivíduo com hemácias contendo 

antígeno A (sangue tipo A), possui anticorpos anti-B no plasma, e por isso, ao receber uma 

transfusão sanguínea de sangue tipo B, por exemplo, ocorre a aglutinação das hemácias, 

ocasionando sérios problemas, até mesmo o óbito. Mais tarde, também foi descoberto o 

fator Rh, que além de presente em macacos Rhesus, encontra- se em 85% da população 

branca, o que os classificam como Rh+, e os 15% que não o possuem, se classificam como 

Rh-. Após todas estas descobertas, a prática de transfusão sanguínea finalmente tornou-se 

segura, uma vez que garantiu a não ocorrência de incompatibilidades, que era frequentes 

nas primeiras tentativas de transfusões sanguíneas entre seres vivos de espécies diferentes, 

ou da mesma espécie, mas com tipos sanguíneos incompatíveis, justamente pela falta de 

conhecimento acerca da existência de diferentes tipos de sangue. Sendo assim, para que 

todas as transfusões sanguíneas realizadas hoje sejam bem sucedidas, é indispensável a 

pesquisa do tipo sanguíneo do doador e do receptor do sangue, que ainda hoje só pode ser 

obtida através do teste de tipagem ABO, definida por técnicas direta ou reversa. Na 

primeira técnica é feita a pesquisa de quais os antígenos do sistema  ABO estão presentes 

nas hemácias do sangue pesquisado, e na segunda, é feita a pesquisa de quais anticorpos do 

sistema ABO encontram-se no plasma ou no soro do sangue pesquisado. Paralelamente a 

estes testes, também deve ser realizado o teste de tipagem Rh, que concluirá o resultado da 

tipagem sanguínea, podendo então o indivíduo ter sangue tipo: A+, A-, B+, B-,AB+, AB-

, O+ ou O-. O resultado é obtido pela observação da aglutinação, sendo que os resultados 

dos testes direto e reverso, quando realizados ambos, devem ser concordantes. Estes testes 

são simples e rápidos, o indivíduo submetido ao teste não passa por procedimentos 

dolorosos, e o resultado garante sua segurança ao necessitar de uma transfusão sanguínea, 

bem como sua motivação para ser um doador de sangue, principalmente os de tipos 

sanguíneos mais raros. 

 

Resultados/conclusões 

 

Espera-se um aumento do conhecimento para a equipe executora nas áreas de atuação do 

farmacêutico; na capacitação para educação em saúde; formação ampliada nas áreas 

técnicas, científica, cidadã, ética e humanista. Para a população beneficiada espera-se que 

tenham conhecimento do seu tipo sanguíneo e um aumento da conscientização para doação 

de sangue. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa do Governo Federal Brasileiro 

aplicado nas Instituições de Ensino Superior (IES) e tem como princípio a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O objetivo do Programa é 

complementar a formação acadêmica proporcionando melhorias ao processo de ensino e 

aprendizado junto à graduação. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo 

avaliar a contribuição do PET PAESPE na inserção e desenvolvimento acadêmico, 

profissional e pessoal dos seus egressos. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa 

descritiva e qualiquantitativa por meio de um questionário via web, onde os sujeitos da 

pesquisa foram petianos egressos do PET PAESPE. Dentre estes, 22 egressos foram 

contatados, dos quais 14 responderam o questionário. Da análise dos resultados da 

pesquisa, podemos destacar que, no quesito “profissional”, 35,7% atua no mercado de 

trabalho e 64% seguiu carreira acadêmica. Dos que estão no mercado, 7,1% pretende 

fazer mestrado, dos que seguiram carreira acadêmica, 85,7% está fazendo mestrado, 

14,3% está fazendo doutorado e 28,6% pretende fazer. Além disso, 100% dos egressos 

acreditam que as atividades desenvolvidas no PET influenciaram nas suas escolhas que 

sucederam o período de graduação e contribuiu para a evolução e potencialização de 

suas habilidades como seres profissionais e membros da sociedade. Diante dessas 

considerações, observou-se que o PET PAESPE trabalha em concordância com os 

objetivos do programa que consiste em conceber uma formação continuada e de 
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qualidade, visando formar profissionais com senso crítico e influentes no meio social no 

qual está inserido. 

 

Palavras - chave: PET, Educação superior, Capacitação, Educação continuada.  

 

Introdução 

 Devido à atual conjuntura do mercado de trabalho, é imprescindível que o 

indivíduo busque meios de se capacitar de modo a obter um diferencial a nível de 

formação. Oportunizar o desenvolvimento de habilidades como: criatividade, 

flexibilidade, capacidade de se comunicar, argumentar, liderar e resolver problemas, é 

uma forma de constituir uma formação acadêmica completa e de qualidade (SOARES et 

al., 2010). 

 Nesse cenário, foi criado no ano de 1979 pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) o Programa Especial de Treinamento - PET, 

onde em 1999 o programa foi transferido para a Secretaria de Educação Superior do 

Ministério da Educação e passou a ser chamado de Programa de Educação Tutorial 

(PET), o qual tem como princípio a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

(Manual de Orientações Básicas - PET, 2006). 

 Desse modo, o Programa de Educação Tutorial (PET) tem por objetivo 

oportunizar uma educação de excelência. Através de atividades extracurriculares, o PET 

procura complementar a formação acadêmica e se preocupa em atender as necessidades 

dos cursos de graduação. As atividades propostas pelo programa permitem ao aluno 

vivenciar experiências não existentes em estruturas pedagógicas convencionais (SILVA, 

2015). 

 Além disso, o PET se enquadra em uma modalidade de graduação que tem 

compromisso epistemológico, pedagógico, ético e social. O desenvolvimento dessa 

atividade de tutoria que acontece através do acompanhamento de um experiente 

professor idealizado como tutor, não visa apenas um crescimento acadêmico e 

científico, mas possibilita a formação de profissionais dotados de responsabilidade 

social capazes de atuar no sentido da transformação da realidade nacional na qual estão 

inseridos (Manual de Orientações Básicas - PET, 2006). 

 Nesse sentido, esse estudo busca analisar a contribuição do PET PAESPE no 

crescimento acadêmico, profissional e pessoal dos alunos que fizeram parte do grupo. O 

PET PAESPE foi criado no ano de 2010 e tem como característica a 

interdisciplinaridade dos cursos de exatas da Universidade Federal de Alagoas.    

 

Metodologia 

 A pesquisa desenvolvida foi do tipo descritiva e de abordagem qualiquantitativa. 

Para a execução desta, utilizou-se da população que participou do PET PAESPE desde 

o ano de sua criação, em 2010, até 2018 e que apenas se desligaram das atividades do 
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Programa quando concluído o curso. Estes totalizaram 22 petianos, dos quais 14 

responderam o questionário e 5 não foram informados devido a ausência de contato.  

A coleta dos dados foi realizada por meio do Google Forms, onde cada petiano 

egresso recebeu via e-mail o link do formulário contendo questões sobre a atuação 

profissional e contribuição do PET PAESPE para o desenvolvimento pessoal e 

profissional, de tal forma que possibilitasse a análise da eficácia do Programa. Com isto, 

procurou-se de forma qualitativa interpretar os relatos dos participantes tendo como 

base teórico-metodológico a análise de conteúdo e com a análise quantitativa 

investigou-se o número de petianos que foram influenciados pelo PET em suas escolhas 

e a contribuição do PET para o desenvolvimento pessoal e profissional.  

 

Resultados e Discussão 

 A análise dos resultados teve como objetivo avaliar a eficácia do Programa de 

Educação Tutorial, buscando refletir se este tem promovido a formação ampla e de 

qualidade acadêmica dos alunos de graduação, estimulando a fixação de valores que 

reforcem a cidadania e a consciência social de todos os participantes e a melhoria dos 

cursos de graduação, satisfazendo, assim, o objetivo geral do Programa.  

 Buscando conhecer os participantes do questionário, foi analisado o curso de 

graduação do egresso, sua situação profissional e seu tempo de permanência no PET. 

Analisando a questão “Curso de graduação”, verificou-se que a maioria cursou 

Engenharia Civil (50%), seguido de Engenharia Química (28,6%), Engenharia 

Ambiental e Sanitária (14,3%) e Química Licenciatura (7,1%), conforme o gráfico 1. 

Gráfico 1: Cursos de graduação dos participantes (%) 

 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

 Quanto ao item “tempo de permanência no PET”, o gráfico 2 mostra que a 

maioria dos participantes (78,6%) permaneceu no Programa por um tempo superior a 25 
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meses, seguido de 21,4% que permaneceu entre 6 e 24 meses. Vale ressaltar que não 

houve nenhum participante com um período de permanência inferior a 6 meses, onde 

nenhum deles desligou-se do programa antes do término da graduação. Esse resultado 

mostra que todos os petianos se identificaram com a filosofia e os objetivos do 

programa, buscando agregar conhecimento e habilidades ao cumprimento da atividade, 

assim como adquirindo-os no desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal que o 

Programa propõe.  

Gráfico 2: Tempo de permanência no programa 

 

 
Fonte: Autor, 2019 

 

 Quanto à questão “Situação profissional”, o gráfico 3 mostra que 35,7% atua no 

mercado de trabalho e 64,3% seguiu carreira acadêmica. Dos que estão no mercado, 

7,1% pretende fazer mestrado, dos que seguiram carreira acadêmica, 85,7% está 

fazendo mestrado, 14,3% está fazendo doutorado e 28,6% pretende fazer, conforme o 

gráfico 4. O resultado mostra que os egressos do PET estão atuando ativamente na 

carreira acadêmica, em consonância com um dos objetivos do PET que é oferecer uma 

formação acadêmica de excelente nível, visando a formação de um profissional crítico e 

atuante, por meio da promoção da integração da formação acadêmica com a futura 

atividade profissional, especialmente no caso da carreira universitária, através da 

interação constante com o futuro ambiente profissional, segundo o Manual de 

Orientações Básicas do PET (2006). 

 Assim, pode-se perceber que a participação no PET corrobora na busca pela 

educação continuada, que acabou se tornando uma das maiores demandas do mercado 

de trabalho. Segundo Gondim (2002), a busca dos formandos pela pós-graduação é 

pautada pela insegurança e despreparo profissional para atender ao perfil requerido pelo 

mundo do trabalho. Dentro do PET PAESPE, a docência é incentivada por meio de 

atividades como o aulão de cálculo 1, aplicação de aulas no Programa de Apoio às 

Escolas Públicas do Estado de Alagoas (PAESPE e PAESPE Jr.), monitorias, além das 
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pesquisas individuais e coletivas, estimulando atributos fundamentais para a docência, 

como a comunicação e criatividade.  

Gráfico 3: Situação profissional dos participantes (%) 

 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

Gráfico 4: Situação acadêmica dos participantes (%) 

 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

 Com relação à influência do PET em suas escolhas profissionais, 100% dos 

participantes acreditam ter sido direcionados por atividades desenvolvidas no Programa, 

indicando que o PET propicia uma assimilação com a futura atividade profissional 

através do reconhecimento de um perfil, seja para o mercado trabalho, seja para a 

carreira acadêmica, como indicam os relatos seguintes: 

“Uma das áreas que o petiano atua muito é no ensino, seja para os recém aprovados 

nos cursos, seja para a comunidade e isso me fez ter vontade de seguir na área 

acadêmica e continuar lecionando.” 
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“O PET influenciou diretamente no meu gosto pela docência, ao mesmo tempo, deu-me 

um perfil diferenciado para o mercado de trabalho.” 

“Através das atividades desenvolvidas no programa percebi em mim características 

que direcionavam para o mercado de trabalho.” 

 Para o item “Desenvolvimento pessoal e profissional no PET”, 100% dos 

participantes acreditam que o PET tenha os ajudados a evoluir e potencializar suas 

habilidades pessoais e profissionais. Pascarella e Terezini (1991) apud Silva (2015) 

afirmam que a participação em atividades não obrigatórias desencadeia diversas 

contribuições aos estudantes como: maior satisfação com o curso, aprimoramento das 

habilidades de liderança, facilidade nos relacionamentos interpessoais, desenvolvimento 

de valores altruísticos, conforme é ratificado pelos depoimentos abaixo: 

“Como profissional, tive a oportunidade de trabalhar no grupo habilidades como: 

liderança, trabalho em equipe, comunicação, comportamento/atitude, planejamento, 

organização, gerência. Como pessoa, o PET me deu a oportunidade de 

conhecer/trabalhar com pessoas diferentes, de cursos diversos, de cidades e culturas 

diferentes e assim viver experiências que eu acredito que apenas a graduação em si não 

me proporcionaria.” 

“Com relação ao desenvolvimento profissional, a gente aprende muita coisa que nos 

torna mais eficientes para desenvolver atividades, tais como boa comunicação, 

responsabilidade, proatividade, criatividade, dentre outros. Enquanto cidadã, acredito 

que o maior ganho foi aprender a prestar atenção ao outro, se sensibilizando e 

ajudando na medida do possível.” 

 Assim, é possível afirmar que o PET PAESPE vem trabalhando de forma 

condizente com um dos objetivos do programa, que é oferecer uma formação acadêmica 

de excelente nível, visando a formação de um profissional crítico e atuante, por meio do 

desenvolvimento de ações coletivas e capacidade de trabalho em grupo, além da 

formação de um cidadão com ampla visão do mundo e com responsabilidade social, 

cuja característica básica é a atuação coletiva, envolvendo obrigatoriamente a realização 

de atividades conjuntas pelos bolsistas que cursam diferentes níveis da graduação, 

conforme consta no Manual de Orientações Básicas do PET (2006).  

 Quanto ao item “Reconhecimento do Programa em empresas privadas e em 

seleções de pós-graduação”, todos os participantes acreditaram ter havido o 

reconhecimento direta ou indiretamente de sua participação no PET. Entretanto, muitos 

citaram o fato de não haver pontuação para mestrado ou doutorado em muitas 

universidades, mostrando que ainda é longo o caminho a ser percorrido para o 

reconhecimento do PET perante as instituições de ensino superior. Os relatos dos 
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participantes mostram de que forma o Programa é ponderado diante das comunidades 

acadêmica e externa: 

“Quanto à pontuação no mestrado, o PET não favoreceu meu currículo diretamente no 

processo seletivo que prestei. Porém, as experiências nas atividades do PET me 

proporcionaram desenvoltura no ambiente de trabalho.” 

 “Nas entrevistas de estágio era notável o interesse dos entrevistadores pelo PET. Estar 

no PET nos proporciona lidar com diferentes situações que contam pontos na hora de 

falar sua experiência em uma entrevista de estágio, ou mesmo emprego. [...] Sobre a 

pontuação na pós graduação, não foi divulgado nada sobre isso, mas acredito que ao 

ver que o aluno foi um petiano, isso conta positivamente , principalmente se naquela 

faculdade/ departamento tiver um grupo PET. Caso não tenha, é possível que a banca 

de seleção nem saiba o que é isto e não dê muito "valor"[...]” 

“Não diretamente, mas acredito que as habilidades profissionais e/ou pessoais 

desenvolvidas no grupo PET contribuíram consideravelmente para minha formação.” 

 

Conclusões 

 Diante do que foi exposto, infere-se que o PET trabalhou de forma condizente 

com os objetivos do programa, exercendo influência direta ou indireta nas escolhas 

profissionais dos petianos, que foram, em sua maioria, para a carreira acadêmica devido 

às atividades realizadas pelo grupo, permitindo o reconhecimento de um perfil. Além 

disso, agregou conhecimento e aperfeiçoou habilidades pessoais como comunicação, 

planejamento, organização, liderança e trabalho em equipe, desenvolvendo e preparando 

o aluno para lidar com as diferentes realidades sociais, formando cidadãos com 

responsabilidade social. Em contrapartida, foi possível denotar uma falta de 

reconhecimento do programa perante as instituições de ensino superior.  

 

Ademais, todos os entrevistados atribuíram valores positivos ao Programa que 

através do ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos por eles contribuiu para uma 

formação diferenciada e ampla. 
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

A violência nos relacionamentos íntimos é um fenômeno grave, que acomete mulheres como 

suas principais vítimas. Orientar adolescentes no sentido de identificar sinais de abuso pode 

contribuir para a prevenção deste tipo de violência. O presente projeto buscou sensibilizar 8 

adolescentes do sexo feminino acerca da prevenção à violência no namoro, por meio de uma 

intervenção realizada em uma instituição pública de ensino do município de Juiz de Fora (MG) 

mediante quatro encontros. Foi utilizado diário de campo e aplicados questionários inicial e 

final como parâmetro avaliativo. A intervenção foi considerada de extrema importância para as 

participantes, uma vez que todas avaliaram a metodologia como ótima e ressaltaram que os 

encontros contribuíram, de forma preventiva, para auxiliar na identificação de sinais de 

violência nas relações íntimas. 

 

Palavras – chave  

PET-Psicologia; Adolescentes; Relacionamentos abusivos; Prevenção 

 

Introdução 

Segundo Cornelius e Resseguie (2007), a violência entre parceiros íntimos envolve todo 

comportamento que visa o controle ou a dominação do(a) parceiro(a), seja em relação à 

aspectos físicos, sexuais ou psicológicos, de modo a causar sofrimento e danos para a saúde e 

                                                
1 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Psicologia e discente do curso de Psicologia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora. 
2 PETiana (egressa) do grupo PET Psicologia e psicóloga formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 
3 Colaboradora do grupo PET Psicologia e docente substituta do Departamento de Psicologia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora na época da realização do projeto. 

4 PETiana tutora do grupo PET Psicologia e docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de 

Juiz de Fora. 
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o desenvolvimento. Dos Santos e Murta (2016) destacam que, no Brasil, a violência no namoro, 

mais especificamente, é um fenômeno grave, embora pouco estudado. A pesquisa  realizada  

pelo Centro Latino-Americano de Estudos da Violência e Saúde Jorge Careli, da Fundação 

Oswaldo Cruz, com jovens de 15 a 19 anos, em 10 capitais brasileiras no ano de 2010, por 

exemplo, revelou que 86,9% dos jovens já foram vítimas e 86,8% já praticaram algum tipo de 

agressão durante o relacionamento (OLIVEIRA; ASSIS; NJAINE; OLIVEIRA, 2011). 

No que tange às consequências para a saúde mental associadas a relacionamentos 

abusivos, Randle e Graham (2011) ressaltam as altas taxas de ideação suicida em jovens. Como 

salientam Dos Santos e Murta (2016), prejuízos para o desenvolvimento da autoestima, reações 

psicossomáticas e estresse pós-traumático têm sido identificados em vítimas do sexo feminino. 

Além disso, vários estudos apontam que as mulheres são as maiores vítimas de formas graves 

de violência, como o abuso físico (PAIVA FIGUEIREDO, 2005). Segundo dados do Ministério 

dos Direitos Humanos [MDH] (2018) foram denunciados para o Ligue 180 (Central de 

Atendimento à Mulher), no período de janeiro a julho de 2018, 63.116 registros que envolviam 

casos de violência doméstica contra a mulher. Enfatiza-se que 33.835 foram denúncias de 

violência física, 18.615 de violência psicológica e 3.647 de violência sexual.  

De acordo com o Atlas da Violência (BRASIL, 2018), em 2016, 4.645 mulheres foram 

assassinadas no Brasil, demonstrando uma taxa de 4,5 feminicídios para cada 100 mil 

brasileiras. O documento aponta sobre o ciclo de violência que afeta a mulher e que, antes dessa 

mulher ser uma vítima fatal, na maioria das vezes, já passou por outras violências de gênero, 

como a violência psicológica, patrimonial, física ou sexual. Nesta direção, torna-se necessário 

o investimento em intervenções de cunho preventivo, voltadas justamente à população 

feminina, visando constituir uma importante via de cuidados em saúde mental. 

  Sabe-se que, na adolescência, os indivíduos tendem a buscar comportamentos que 

levem à sua aceitação/adequação no meio em que estão inseridos, de acordo com as demandas 

culturais impostas. Além disso, é nesse período que as primeiras relações afetivo-sexuais são 

estabelecidas. Oliveira et al. (2011) salientam que os tipos de relacionamento nos quais a pessoa 

se envolve na adolescência tendem a moldar aqueles nos quais ela envolver-se-á quando adulta. 

Por essa razão, as intervenções que objetivam a prevenção tendem a voltar-se para participantes 

que se encontram nesta fase do desenvolvimento. 

  Diante do exposto, o PET-Psicologia realizou o presente projeto, com intuito de 

sensibilizar meninas na fase da adolescência acerca da violência nos relacionamentos íntimos. 

Por meio da vertente da Educação em Saúde, objetivou-se capacitá-las a identificar e prevenir 

os relacionamentos abusivos, auxiliando também no manejo de conflitos interpessoais e no 

fortalecimento da qualidade de seus vínculos afetivos. Ademais, almejou-se capacitar e 

desenvolver atividades que promovessem o contato de bolsistas com a realidade social, 

conscientizando o aluno PETiano quanto ao seu compromisso social e cidadão. 

 

Metodologia 

 Foram participantes 8 estudantes do 3º ano do ensino médio, do sexo feminino, com 

idade entre 17 e 18 anos. A temática foi trabalhada em 4 encontros com duração aproximada 

de 2 horas, que ocorreram semanalmente nas dependências de uma instituição pública de ensino 

situada em Juiz de Fora (MG), a partir de apresentação expositiva, recursos audiovisuais 

(música e vídeo), atividades práticas, dinâmicas e discussão em grupo. 
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O primeiro encontro iniciou com uma breve apresentação do Programa de Educação 

Tutorial e com a exposição dos objetivos do projeto, sendo realizado um contrato com as 

participantes para o bom funcionamento do grupo. Neste encontro foi realizada uma dinâmica 

para verificar o nível de conhecimento das participantes acerca do assunto. Em seguida, foi 

trabalhada a temática da autoestima. 

 No segundo encontro foram apresentados os tipos de violência, suas prevalências, 

manifestações, consequências e informações sobre aspectos legais, seguindo de um texto 

contendo exemplo de situação abusiva para que as participantes identificassem como a 

violência se manifesta. No terceiro encontro abordou-se a resolução de conflitos, manejo de 

raiva e expressão saudável de sentimentos, por meio de dinâmicas e atividades práticas. No 

último encontro foram trabalhados recursos de enfrentamento, incluindo serviços de ajuda, e 

foram realizados trabalhos em equipe para sintetizar o que foi aprendido nos encontros. Ao final 

da intervenção foram entregues para as participantes cartilhas elaboradas pelos membros da 

comissão da intervenção, que continham, de forma geral, uma síntese dos temas focalizados 

nos encontros.  

Aplicou-se, no primeiro encontro, um questionário de sondagem inicial, 

semiestruturado, com questões abertas e fechadas, adaptado a partir da Escala de Crenças da 

Violência Conjugal (Oliveira, 2011), composto por 8 questões que abarcavam as experiências 

prévias com relações íntimas e situações abusivas, bem como dados sociodemográficos. Ao 

final, aplicou-se um questionário avaliativo, composto por 9 questões destinadas a verificar o 

impacto e o nível de satisfação com a intervenção, bem como possíveis sugestões. Para registro 

das observações durante a realização dos encontros utilizou-se um diário de campo. Além dos 

encontros com as adolescentes foram realizadas reuniões de supervisão com a docente 

colaboradora do PET-Psicologia, que também orientou um grupo de estudos prévio, realizado 

para preparação dos encontros e elaboração das cartilhas informativas.  

 

Resultados e Discussão 

O questionário inicial evidenciou que todas as participantes estavam ou já estiveram em 

um relacionamento, sendo que 50% já havia passado por alguma situação em que o parceiro foi 

controlador, mais especificamente, monitorou as redes sociais, proibiu o uso de uma roupa 

específica ou coibiu certas amizades. Todas as participantes responderam que conhecem 

alguém que passou por situações abusivas e  que possuem pessoas de confiança para quem pedir 

ajuda em situações de abuso. Durante a dinâmica de sondagem no primeiro encontro,   

verificou-se que elas apresentaram conhecimento básico acerca do tema abordado, mas 

posteriormente afirmaram que este conhecimento foi aprofundado ao longo dos encontros. 

Destaca-se que a intervenção envolveu uma amostra pequena, portanto, os resultados não 

podem ser generalizados. Porém, as participantes foram capazes de multiplicar a informação 

adquirida, ao produzir cartazes informativos que foram afixados na instituição de ensino. 

A análise do diário de campo revelou que as adolescentes se mostraram atentas e 

participativas durante os encontros, demonstrando interesse pelo conteúdo abordado e 

envolvendo-se ativamente nas discussões, além de expressarem repetidas vezes a satisfação e a 

importância do projeto em suas vidas. Nesses registros destacam-se, por exemplo, 

agradecimentos das adolescentes sobre a intervenção e pedidos para a continuidade do projeto 

e ampliação do quantitativo de encontros. 
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O questionário final indicou a positividade do projeto, uma vez que todas as 

participantes consideraram a metodologia utilizada como ótima e que as informações adquiridas 

foram de extrema importância para elas. Além disso, não foram ressaltados pontos negativos. 

As participantes afirmaram que, nos encontros, aprenderam a não serem submissas e a ajudar 

outras mulheres. Também reiteraram que se sentem aptas a identificar sinais de violência e 

destacaram que a intervenção promoveu a autorreflexão, além de acentuarem a importância de 

conservar vínculos saudáveis. 

Os resultados encontrados sugerem a relevância de ações interventivas dirigidas à 

sensibilizar as adolescentes quanto a identificação e formas de prevenção da violência nos 

relacionamentos íntimos, convergindo com outras intervenções da literatura que mostram a 

efetividade de tais ações (MURTA et al., 2013; WARTHE et al., 2013; MURTA et al., 2016). 

A implementação de intervenções proativas junto à comunidade converge com os princípios 

elencados pelo Manual de Orientações Básicas do PET (BRASIL, 2006) acerca do 

desenvolvimento de atividades que promovam o contato dos bolsistas com a comunidade e 

realidade social onde estão inseridos. O projeto também pôde contribuir para elevar a qualidade 

da formação acadêmica das interventoras, contribuindo para uma atuação pautada na cidadania, 

condizente com a filosofia do Programa. 

 

Conclusões: 

A realização do presente trabalho possibilitou a sensibilização das participantes quanto 

às formas de agressão e como preveni-las em um relacionamento, portanto, considera-se que os 

objetivos propostos foram alcançados. Os resultados reforçam a importância da realização de 

programas interventivos dessa natureza, uma vez que tendem a beneficiar a qualidade dos 

relacionamentos das participantes, tendo em vista que os assuntos foram de significativa 

relevância. Com relação às bolsistas envolvidas, o projeto possibilitou um enriquecimento na 

formação acadêmica ao aproximá-las da prática profissional e da realidade local. Em suma, 

ressalta-se que a implementação de trabalhos semelhantes, abrangendo um número maior de 

participantes e de encontros, é fundamental para prevenir o envolvimento de adolescentes em 

relacionamentos abusivos. 
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EIXO TEMÁTICO: [Educação como meio de Transformação] 

 

 

Resumo 

O conteúdo de anatomia humana é geralmente ministrado de forma tradicional, levando à 

memorização dos órgãos e suas funções. Para melhorar o ensino-aprendizagem nessa área, o 

PET Biologia UFC desenvolveu o jogo “Corrida Anatômica” composto de dois modelos 

anatômicos em E.V.A. (representação do tronco do corpo humano e seus órgãos). O mesmo é 

dividido em 2 etapas, sendo uma corrida para posicionar corretamente os órgãos no modelo 

anatômico e um quiz de perguntas e respostas. Houve aplicação do jogo em duas ações 

promovidas pelo PET Biologia UFC para estudantes do Ensino Médio de escolas públicas, no 

Navegando na Ciência e no XV Curso de Férias. Antes de iniciar o jogo, houve uma parte 

introdutória, em forma de aula expositiva, em que se abordou o conteúdo, seguida de uma parte 

prática com aplicação do jogo com a turma dividida em 2 equipes. A avaliação do jogo foi 

qualitativa, realizada por meio de análise dos comentários dos participantes e dos próprios 

petianos. Em relação à aceitação e participação, foi observado que os alunos se envolveram 

bastante com o jogo e com o trabalho em grupo, havendo participação de todos os membros da  

                                                
1 PETiano discente (bolsista) do grupo PET Biologia e discente do curso Ciências Biológicas da Universidade 

Federal do Ceará. 
2 Colaborador do grupo PET Biologia e discente do curso Ciências Biológicas da Universidade Federal do 

Ceará. 
3 PETiana tutora do grupo PET Biologia e docente do Departamento de Biologia da Universidade Federal do 
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equipe. Quanto ao impacto no conhecimento, as respostas certas ao quiz mostraram que a 

aprendizagem foi mais significativa. O jogo “Corrida Anatômica” tornou a aula sobre anatomia 

mais dinâmica e facilitou a aprendizagem do tema. Desse modo, conclui-se que o uso de 

estratégias alternativas e lúdicas para o ensino de anatomia humana deve ser estimulado. 

 

Palavras-chave  

Anatomia Humana; estratégia pedagógica; jogo didático; Ensino Médio; Ensino de Biologia. 

 

Introdução 

Um dos objetivos principais, senão o principal, da educação é proporcionar aos alunos 

a habilidade de aprender. Logo, a utilização de novas práticas no âmbito do ensino-

aprendizagem em sala de aula torna-se essencial, a fim de instigar os estudantes a conhecer de 

fato o conteúdo abordado, de maneira profunda e significativa. Vale ressaltar uma das 

concepções de Candau (1988), em seu livro, no qual pontua sobre a necessidade de se 

considerar vários tipos de estruturas no processo de ensino para se construir a didática. 

Deve-se dar um destaque especial quando o foco é a educação, visto que nos últimos 

anos, no país, houve um notável crescimento de uma cultura que prioriza, dentro dos sistemas 

de ensino, a simples aprovação dos estudantes em Instituições de Ensino Superior, claramente 

demonstrado pelo estudo de Sparta e Gomes (2005). Em seu trabalho, notou-se que os jovens 

concludentes do Ensino Médio veem como alternativa principal de escolha, após o ciclo básico, 

o ingresso na educação superior. 

 Ainda de acordo com Sparta e Gomes (2005), a preparação para o ingresso na educação 

superior exerce uma pressão sobre o ensino médio, fazendo com que este deixe de lado sua 

essência realmente educativa, para centrar-se única e exclusivamente na preparação para 

vestibulares, sendo esta bem ou malsucedida. Isto vem causando um desmonte no significado 

do que seja “educar”, indo na contramão das finalidades estabelecidas em lei, segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LEI Nº 9394/96). 

De acordo com Krasilchik (2004), a disciplina de Biologia no nível médio, no Brasil, 

vem sendo abordada de maneira enciclopédica, teórica, de forma intensamente descritiva, 

utilizando excessivamente terminologias estruturais, sem uma ligação clara entre estas e o seu 

funcionamento.  

Sendo assim, faz-se necessário buscar alternativas a esse sistema de ensino, 

principalmente através de atividades que estimulem os alunos a pensar e a ter “sede de 
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conhecimento”. A utilização de jogos didáticos vem sendo uma das formas de impactar a 

aprendizagem. De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 

2006, p. 28), desenvolvido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC): 

 

“Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de apropriação do 

conhecimento. [...] O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem 

o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor ampliar 

seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e 

profissionais para estimular nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, 

mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se 

com o conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos 

envolvidos.” 

 

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver o jogo “Corrida Anatômica” a fim 

de facilitar a aprendizagem de anatomia humana no Ensino Médio, a partir do uso lúdico. 

  

Metodologia 

Durante as reuniões de planejamentos de novas atividades de ensino e extensão, 

elaborou-se um jogo para trabalhar o tema de Anatomia Humana. Para tanto, dois modelos 

anatômicos representando o tronco do corpo humano e 10 órgãos (figura 01) foram 

confeccionados utilizando E.V.A. espesso e E.V.A. convencional, respectivamente. A 

elaboração do material foi baseada em um Atlas de Anatomia Humana que possui informações 

sobre o corpo humano, como a localização dos órgãos e suas funções (Sobotta, 2000). 

Figura 01: Modelo do tronco humano com os órgãos colados. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2019) 
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Para jogar, deve-se dividir a turma em 2 equipes e posicioná-las de maneira que se tenha 

duas filas paralelas e que estas tenham à sua frente, cada uma, um recipiente com modelos de 

órgãos e um molde do tronco humano colado em uma parede. A partir daí, inicia-se a corrida, 

na qual o aluno que está na posição da frente corre, apanha um órgão e o cola no molde, podendo 

o próximo aluno correr somente quando seu companheiro de equipe retornar. A corrida termina 

quando todos os órgãos forem colados por uma das equipes. A equipe que vencer esta fase do 

jogo recebe 50 pontos. Começa-se a segunda etapa que se trata de respostas a um quiz que foi 

elaborado com 20 perguntas sobre o cada órgão, sendo 2 perguntas para cada órgão. Essa etapa 

consiste em analisar os moldes do tronco com os órgãos posicionados e cada equipe tem direito 

a responder uma pergunta sobre cada órgão de acordo com os acertos das localizações dos 

órgãos no tronco. Por exemplo, se a equipe acertar a localização de 8 órgãos e errar de 3, esta 

terá direito de responder a 8 perguntas, relacionadas àqueles órgãos, os quais acertou. Assim, é 

feita uma pergunta para a equipe 1, depois outra para a equipe 2, e assim sucessivamente, 

sempre alternando. Se a equipe errar a resposta, a chance de acerto passa para a outra. Cada 

acerto soma 10 pontos. Ao fim desta fase, finaliza-se o jogo e vence a equipe que somar o maior 

número de pontos. 

A avaliação da atividade foi qualitativa, sendo realizada por meio de relatos feitos pelos 

petianos que aplicaram a atividade, utilizando como base suas observações e percepções, tanto 

no Navegando na Ciência como no Curso de Férias. Além disso, na aplicação durante o Curso 

de Férias, os estudantes que participaram avaliaram a atividade, ficando essa avaliação 

registrada no diário de cada participante. Esse diário consiste de livreto no qual os estudantes 

registram diariamente suas opiniões dos pontos positivos e negativos de cada atividade, além 

de ter disponível espaço para sugestões. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados da análise qualitativa da atividade foram satisfatórios, tendo em vista o 

envolvimento dos alunos, desde a aula introdutória sobre Anatomia Humana, até o jogo 

propriamente dito. Os estudantes, em sua maioria, se envolveram com a atividade e 

participaram de maneira excelente, sanando dúvidas que surgiram durante a aula introdutória, 

além de serem bastante ativos no momento do jogo. Pode-se relacionar isto ao que Panosso e 

colaboradores (2015) destacam em seu trabalho, no qual afirmam que os jogos didáticos 

apresentam duas finalidades, sendo uma motivadora e outra de estratégia de ensino. Esses 

autores sugerem que a função motivadora proporciona melhorias para a assimilação do 

conhecimento, enquanto que a função de estratégia de ensino permite avaliar os benefícios dos 

jogos didáticos, no desenvolvimento cognitivo dos alunos.  

A eficácia da atividade também foi comprovada ao analisar as respostas dos alunos na 

fase de perguntas, que foram, em sua maioria, corretas. Cada equipe só respondeu 

incorretamente a uma pergunta, sendo o resultado do jogo decidido principalmente pela 

primeira parte, de montagem do modelo anatômico. Nela, a primeira equipe montou 
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corretamente todas as peças, e a segunda errou a posição de apenas um órgão.  Percebe-se então 

que jogos didáticos estimulam a resolução de problemas, promovendo a aprendizagem, o 

controle de estímulos e o reconhecimento e execução de comandos (Panosso et al, 2015). 

Pode-se notar, também, o envolvimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem 

quando se analisa seus relatos escritos no diário do Curso de Férias, nos quais elogiaram 

bastante este modelo de aula, com uma introdução teórica e em seguida algo dinâmico, no caso, 

o jogo didático. Entre os relatos, destacam-se alguns que afirmaram “Aprendi demais, muito 

bom”, “Foi divertido” e “Excelente aula, [...] e ainda teve um que afirmou ter sido “uma 

excelente brincadeira”. Para Bortoloto, Campos e Felício (2003), usar recursos como jogos 

didáticos auxiliam no preenchimento de lacunas deixadas no processo de transmissão-recepção 

do conhecimento, pois estimulam os alunos na construção de conhecimentos individuais através 

do trabalho em grupo, por meio do compartilhamento dos saberes. 

Figura 02: Os petianos Arthur e Joel, ao fundo, explicando o jogo para a turma, no XV Curso de Férias do PET 

Biologia UFC. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2019) 

Após as duas aplicações da atividade e da avaliação positiva da mesma, observou-se a 

necessidade de aprimorá-la para próxima aplicação. Os próprios petianos sugeriram a confecção 

de cartas com as perguntas divididas por nível de dificuldade e por sistema ao qual pertence 

determinado órgão. Acredita-se que tais mudanças podem tornar a aplicação do jogo mais 

organizada, além de ser um método mais justo ao se fazer as perguntas aos alunos. 

 

Conclusões: 

O jogo “Corrida Anatômica” promoveu maior interesse e envolvimento dos alunos 

durante a aula. Os estudantes assimilaram melhor o conteúdo abordado. A utilização de jogos 

pode ser extrapolada para as diversas áreas do conhecimento, visto que este recurso didático 

auxilia verdadeiramente no processo de ensino-aprendizagem, serve como fator motivacional e 

pode ser usado em espaços formais e não formais de ensino. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 
 
 

Resumo 
O Programa de Educação Tutorial (PET) Educação Popular – criando e recriando a             

realidade social da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, atua desde             
2010 de maneira interdisciplinar, composto atualmente por estudantes dos cursos de           
Engenharia Ambiental, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, e tem como           
referencial teórico e prático a educação popular freiriana. Sendo assim, busca desenvolver            
ações educativas na perspectiva da indissociabilidade dos pilares da graduação (ensino,           
pesquisa e extensão) e a partir da vivência da práxis (ação-reflexão-ação), enriquecida da             
dialogicidade e da criticidade; do fortalecimento de vínculos; e da reafirmação do papel social              
da universidade, contribuindo assim com a reinvenção das metodologias de aprendizagem a            
partir das demandas populares e do protagonismo social. Para isso, o grupo se divide em três                
Frentes de Trabalho: Cultura da Palavra e Cultura da Palavra e Saúde Mental, que utilizam-se               
das ferramentas de alfabetização e letramento como principal forma de atuação no Horto             
Municipal de Santos, na Unidade Saúde da Família Morro da Penha e em quatro Centros de                
Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade; e Cultura e Resistência Indígena que desenvolve            

1 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Educação Popular - criando e recriando a realidade social e                 
discente do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Paulo. 
2 PETIana discente (bolsista) do grupo PET Educação Popular - criando e recriando a realidade social e discente                  
do curso de Psicologia da Universidade Federal de São Paulo. 
3 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Educação Popular - criando e recriando a realidade social e                 
discente do curso de Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo.  
4 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Educação Popular - criando e recriando a realidade social e                 
discente do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de São Paulo.  
5 PETiana tutora do grupo PET Educação Popular - criando e recriando a realidade social e docente do curso de                    
Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da Universidade               
Universidade Federal de São Paulo. 
6 Colaboradora do grupo PET Educação Popular - criando e recriando a realidade social e docente do curso de                   
Serviço Social do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva da Universidade Universidade Federal de               
São Paulo. 
7 Colaborador do grupo PET Educação Popular - criando e recriando a realidade social e técnico do curso de                   
Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo. 
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processos educativos que contribuem com a aprendizagem e a produção de conhecimentos de             
forma comprometida com a comunidade indígena local, especificamente a etnia Guarani           
Mbya e Tupi Guarani da Tekoa (aldeia) Paranapuã em São Vicente/SP. Deste modo, as ações               
implicam na transformação dos modos de aprendizagem, do cotidiano e da (re) produção da              
vida social dos sujeitos. 

 
Palavras – chave  

Educação Popular; Paulo Freire; Círculos de Cultura; Transformação Social 
 

Introdução 
O PET Educação Popular, com base no referencial teórico de Paulo Freire, visa,             

conforme Henriques e Torres (2009), a transformação social a partir da autonomia dos             
sujeitos. Mas não somente isso, uma vez que a autonomia dos indivíduos não se limita apenas                
ao espaço educativo, mas a outras esferas da vida social. Para Paulo Freire, “autonomia é               
libertar o ser humano das cadeias do determinismo neoliberal, reconhecendo que a história é              
um tempo de possibilidades” (MACHADO, 2008, p. 56).  

Sendo assim, os educadores populares propõem-se a realizar a leitura de mundo a             
partir de cada inserção dos sujeitos em sua realidade – diante das condições políticas,              
econômicas e sociais em cada época e período histórico (FREIRE, 1981 apud PACHECO             
JUNIOR e TORRES, 2009) tornando factível, então, a criação de espaços educativos onde a              
liberdade de pensar diversas formas de resistência e de ações sejam possíveis (Henriques e              
Torres, 2009). Além disso, prima-se pela incorporação do diálogo enquanto práxis, como            
forma de contribuir intencionalmente com a transformação da realidade do próprio ser            
humano e na construção do conhecimento de forma crítica e permanente, ao permitir aprender              
com a própria prática (JÚNIOR e PACHECO, 2009). 

O projeto também busca contribuir na reinvenção do espaço acadêmico a partir das             
demandas populares e através do diálogo com a comunidade. A prática exercida tem como              
pressuposto a ideia de que os homens e as mulheres são sujeitos inconclusos, tendo todos algo                
a ensinar e a aprender, visualizando a educação como um fazer permanente (FREIRE, 1987).              
Ao valorizar a mudança e a horizontalidade, esse tipo de ação contrapõe-se ao que Paulo               
Freire (1987) chamava de educação bancária, termo que se refere ao modelo educacional em              
que se “deposita” os conhecimentos, tratando o educando como um recipiente vazio a             
princípio e sem considerar sua história e conhecimentos como sujeito.  

Sendo assim, esse trabalho objetiva apresentar as ações desenvolvidas no PET           
Educação Popular visando observar o papel criador, re-criador e transformador do mesmo            
através das ações desenvolvidas com os grupos populares. 
 
Metodologia 

O PET Educação Popular, criado em 2010, realiza ações com diferentes grupos e             
temas, dividindo-se em frentes de trabalho, cada uma voltada para um segmento social,             
articulando as demandas emergentes desses espaços, interagindo de forma dinâmica com a            
realidade, na busca, através do trabalho coletivo, da autonomia, cidadania e transformação            
social. Atualmente, o projeto desenvolve atividades com as frentes: 
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a) Cultura da Palavra, que atua no Jardim Botânico de Santos e na USF (Unidade de               

Saúde da Família) do Morro da Penha, que na perspectiva freiriana e construtivista,             
buscam contribuir com o processo de alfabetização e letramento de jovens, adultos e             
idosos da comunidade local e dos entornos; 

b) Cultura da Palavra e Saúde Mental, que atua em quatro Centros de Atenção             
Psicossocial (CAPS) da cidade de Santos: CAPS Centro, Vila, Praia e Bom Retiro,             
também com a proposta de contribuir na alfabetização e letramento dos usuários            
desses serviços; 

c) Frente Cultura e Resistência Indígena atua principalmente em parceria com indígenas           
da etnia Guarani Mbya e Tupi Guarani, localizados na Tekoa Paranapuã (São            
Vicente/SP), na luta pelo direito ao território e sua permanência, o que envolve             
também questões relacionadas ao direito e acesso à educação e saúde; mas também             
realiza atividades envolvendo outras etnias e aldeias de outras regiões, de modo            
especial o direito à cultura indígena e a garantia do direito à educação indígena. 

 
O PET Educação Popular é composto por uma equipe interdisciplinar constituído por            

dois (02) docentes, um (01) técnico administrativo em educação e atualmente doze (12)             
estudantes de vários cursos de graduação do Campus Baixada Santista (Engenharia           
Ambiental, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional). 

As ações desenvolvidas, todas baseadas nos pressupostos da Educação Popular,          
utilizam como metodologia de trabalho a concepção freiriana de Círculos de Cultura. Para             
Henriques e Torres (2009) , Círculo de Cultura:  
 

[...] compreende-se o espaço de ação educativa em que os participantes estão            
envolvidos em um processo comum de ensino e aprendizagem, com liberdade de            
fazer uso da palavra (se expressar), intervir, estabelecer relações horizontais,          
vivenciar ações coletivas em comum, re-significar suas práticas e concepções, reler           
o mundo em que estão inseridos; isso mediados pelo diálogo, num processo            
reflexivo[...] 

 
É válido salientar que devido às especificidades das frentes de trabalho, variedade de             

temas discutidos e autonomia relativa, no sentido de planejamento das atividades de extensão,             
os formatos dos Círculos variam, mas mantêm o mesmo pressuposto e ponto norteador: 
 

[...] nos círculos de cultura, valores éticos são componentes que não podem faltar,             
compondo um quadro de aprendizagem que possibilite o conhecimento das coisas           
com maior profundidade, vivendo e aplicando princípios, aprendendo a viver com os            
demais, contribuindo para a formação de suas capacidades, de forma autônoma.           
(João Francisco de Melo Neto, 2004, p. 23). 

 
Sendo assim, conforme Henriques e Torres (2009), trata-se de um espaço de            

estabelecimento de relações afetivas, cooperativas e solidárias, com práticas pedagógicas          
participativas, propositivas e respeitosas, que possibilita o encontro e os confrontos a respeito             
da construção de saberes e de estratégias de intervenções concretas na realidade.  

Como forma de apropriação crítica e aprofundamento dos aprendizados e vivências           
dos encontros, é utilizada a ferramenta da sistematização. As autoras Assumpção, Notari e             
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Vilutis (2009) classificam como uma construção participativa que revela o protagonismo dos            
sujeitos envolvidos, a partir de um processo em que a democracia, diálogo e criatividade              
propostos pelos participantes e, consequentemente, responsáveis pela sistematização,        
garantam uma construção autêntica dos relatos, conteúdos e acontecimentos. 
 

A sistematização é aquela interpretação crítica de uma ou várias experiências que, a             
partir de seu ordenamento e reconstrução, descobre ou explicita a lógica do processo             
vivido, os fatores que têm intervindo em dito processo, como se tem relacionado             
entre si, e por que o tem feito desse modo. (JARA, 2006). 

 
Assim, sistematização do trabalho executado é de natureza múltipla e difere de acordo             

com as necessidades e ações das frentes de trabalho, sendo as principais: elaboração de              
materiais didáticos e midiáticos, diários de campo, relatórios e portfólios. 

 
Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos são referentes às aprendizagens dos sujeitos e do grupo, ao papel              
social da universidade, e às demandas de acordo com as diferentes frentes de trabalho,              
conforme apresentado a seguir.  

A Frente Cultura e Resistência Indígena , através de encontros baseadas na           
concepção de Círculos de Cultura, participa do intermédio na reivindicação dos direitos            
indígenas através de diálogos com Fundação Florestal, Fundação Nacional do Índio (FUNAI),            
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Secretaria Especial de Saúde Indígena            
(SESAI) e Prefeitura de São Vicente (Secretarias de cultura, educação, comércio e saúde),             
pensando assim em alternativas e soluções de políticas públicas. Considerando a localização            
da aldeia, que encontra-se em aŕea de sobreposição com o Parque Estadual Xixová Japuí, a               
frente atua como membro no conselho consultivo do parque, que faz parte das atividades              
previstas do Plano de Manejo. A frente ampliou suas atividades, a partir da demanda de               
professores indígenas, e atua no Grupo de Trabalho que realiza a elaboração e implementação              
do PPP (Projeto Político Pedagógico) de uma Licenciatura Intercultural no estado de São             
Paulo, composto por 20 educadores indígenas, de diferentes etnias, Guarani Mbya, Krenak,            
Kaigang, Tupi Guarani e Terena. Todas as ações são pensadas, planejadas e executadas             
juntamente com o grupo atendido e, na maioria das vezes, no território indígena.  

Além dessas ações, vale salientar a importante atuação nas diversas atividades           
realizadas como forma de existência e resistência da cultura Guarani e que fazem parte do               
cotidiano e do fazer indígena. Dentre elas, podemos citar a reconstrução da Opy (casa de reza)                
e organização de mutirões de plantio e agrofloresta. 

A frente Cultura da Palavra se inicia em 2016/2017, com grupos de alfabetização             
que ocorriam nas dependências da UNIFESP/BS, com objetivo de trabalhar com demandas            
provenientes de serviços públicos da região próxima à universidade (CRAS, Centros de            
Referência Especializado de Assistência Social, Unidades Básicas de Saúde, Defensoria          
Pública). Deste trabalho inicial, desmembraram-se outros grupos e frentes de trabalho com            
proposta similares - trabalhar alfabetização em uma perspectiva crítica, mas em outros            
contextos. Por exemplo, a Frente Cultura da Palavra e Saúde Mental, que surge a partir do                
contato de uma das educadoras, que ao identificar a demanda no serviço de saúde mental no                
qual era estagiária, trouxe para o grupo a possibilidade de trabalhar demandas alfabetização e              
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letramento com os usuários do serviço e, posteriormente, em outros serviços da Rede de              
Atenção Psicossocial (RAPS). 

Concomitantemente, outras educadoras da Frente Cultura da Palavra que atuavam na           
UNIFESP, foram incentivadas, a partir da demanda de uma das educandas atendidas no             
projeto, a conhecer a comunidade do Morro da Penha e, em conjunto com ela, pensar a                
possibilidade de uma extensão que atuasse diretamente no território. Assim, a partir do             
vínculo criado com a Unidade de Saúde da Família (USF) Morro da Penha (mais              
especificamente com as Agentes Comunitárias (ACs) - trabalhadoras de base que possuem            
acesso à comunidade de forma mais direta e horizontal), este grupo busca trabalhar a              
alfabetização e o letramento de mulheres da comunidade do Morro da Penha e entorno.  

Por fim, em 2018, outra vertente de atuação da Frente Cultura da Palavra se constrói a                
partir do diálogo com as ACs da USF Morro da Penha e uma educadora que atuava em um                  
projeto de alfabetização também na perspectiva da educação popular, porém não ligado ao             
PET, cujos encontros ocorriam no Jardim Botânico de Santos. Essa educadora se ausentaria             
por motivos maiores e ao ter contato com o trabalho que era realizado no Morro da Penha,                 
pediu apoio ao grupo para dar continuidade do trabalho que iniciou. Com isso, um PETiano               
passou a compor o grupo do Jardim Botânico, dando continuidade ao processo de             
alfabetização com os educandos que até então ficariam sem perspectivas de continuação dos             
estudos. 

Já a frente Cultura da Palavra e Saúde Mental se iniciou no CAPS Bom Retiro,               
localizado na Zona Noroeste do município - considerado um território de grande            
vulnerabilidade, em 2016, a partir do protagonismo de uma estagiária do serviço que observou              
a dificuldade de alguns usuários no processo de leitura e escrita. Isso trazia consequências              
diversas, como por exemplo a dificuldade de administrar medicamentos, de manejo do            
dinheiro, de utilizar o transporte público, etc. Assim, passou a realizar oficinas de letramento              
no CAPS, levando em conta o ideário da luta antimanicomial, o Sistema Único de Saúde               
(SUS) e a luta pelos direitos de cidadania dos usuários da saúde mental, que implica atuar na                 
dimensão dos direitos, do cuidado no território, da relação entre serviços, comunidade e             
famílias. 

As Frentes Cultura da Palavra e Cultura da Palavra e Saúde Mental realizam na              
cidade de Santos atividades de extensão semanais, com duração aproximada de três horas,             
cujo objetivo mais primordial é trabalhar alfabetização e letramento com jovens, adultos e             
idosos. O público alvo dessas Frentes contempla majoritariamente pessoas cujo acesso à            
educação formal lhes foram negados e que, assim, vêem uma possibilidade de reaproximação             
dos estudos e do universo da escrita, ou que apresentem interesse em ter maior contato com                
novos campos de conhecimento. Como estratégia de trabalho são realizados encontros de            
produção e valorização de saberes populares e círculos de cultura, em que partindo da leitura               
de mundo dos educandos, constroem-se coletivamente indagações que problematizam         
aspectos complexos da realidade concreta a fim de gerar possibilidades de transformação            
social a partir da conscientização coletiva, que “supõe uma mudança das pessoas no processo              
de mudar sua relação com o meio ambiente e, sobretudo, com os demais”, visto que:  

 
Não há saber verdadeiro que não seja essencialmente vinculado com um saber            
transformador sobre a realidade, mas não há saber transformador da realidade que não             
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envolva uma mudança de relações entre os seres humanos. (MARTIN-BARÓ, 1997,           
p. 17) 

 
Ainda, para Paulo Freire:  
 

[...] Alfabetizar-se não consiste simplesmente em aprender a escrever em papéis ou a             
ler a letra escrita; alfabetizar-se é sobretudo aprender a ler a realidade circundante e a               
escrever a própria história. O que importa não é tanto saber codificar e decodificar              
palavras estranhas, mas aprender a dizer a palavra da própria existência, que é pessoal              
mas, sobretudo, é coletiva. E, para pronunciar esta palavra pessoal e comunitária, é             
necessário que as pessoas assumam seu destino, que tomem as rédeas de sua vida, o               
que lhes exige superar sua falsa consciência e atingir um saber crítico sobre si              
mesmas, sobre seu mundo e sobre sua inserção nesse mundo. (MARTIN-BARÓ,           
1997, p. 16) 

 
Portanto, ao indicar a conscientização como horizonte da práxis vivenciadas pelos           

envolvidos com o projeto, evidencia-se o caráter intrinsecamente ético-político das ações           
educativas - um processo não adaptativo, apassivador, de mera “inserção” social, mas com             
disposição para transformação pessoal e coletiva. A partir de ferramentas educacionais           
diversas como música, desenho, fotografia e debates, pretende-se valorizar importância de ler            
e interpretar e problematizar a realidade ao redor, e que esta reflexão esteja identificada nas               
ações práticas e no cotidiano, agregando diferentes conhecimentos.  

Pelas formas como se organizam, as Frentes Cultura da Palavra e Cultura da Palavra e               
Saúde Mental apresentam muitas semelhanças. Estas se manifestam nos objetivos,          
organização metodológica das atividades, funcionamento das práticas e sistematização.         
Durante todo esse processo, os educadores buscam apresentar uma postura dialógica e voltada             
para o respeito entre as pessoas e a troca de experiências, tendo ciência de que a educação não                  
é a imposição de um conteúdo, mas assim como disse Paulo Freire (1987), uma devolução               
organizada, sistematizada e acrescentada ao povo dos elementos que este lhe entregou de             
forma desestruturada. 

 
Conclusões 

Com o conjunto de resultados obtidos, entende-se a potência da educação popular para             
o processo de aprendizagem dos sujeitos envolvidos e de transformação da visão de mundo,              
das relações sociais e do modo de vida. 

 
A conscientização não pode parar na etapa do desvelamento da realidade. A sua             
autenticidade se dá quando a prática de desvelamento da realidade constitui uma            
unidade dinâmica e dialética com a prática da transformação. (FREIRE, 1981, p.            
117). 
 
É preciso, por isso, deixar claro que, no domínio das estruturas sócio-econômicas, o             
conhecimento mais crítico da realidade, que adquirimos através de seu          
desvelamento, não opera, por si só, a mudança da realidade. [...] Enquanto prática             
transformadora, gnosiológica, a educação sozinha, porém, não faz a transformação          
do mundo, mas esta a implica” (FREIRE, 1992, p. 32). 

 

 
586



 
Por tratar-se de processo de planejamento coletivo das ações, cabe pensar no papel dos              

envolvidos no processo transformador. Torres e Pacheco (2009) propõem que os envolvidos            
atuem na transformação como ajustadores de ideias e contribuam na mudança do mundo no              
qual os indivíduos estão inseridos, pois através do conhecimento das percepções trazidas pelo             
diálogo é que observa-se a real possibilidade de conscientização e produção de um conteúdo              
educativo, que objetiva o conhecimento desta realidade, mas desde que criada com o povo e               
para o povo. 

Para além do domínio da alfabetização, os diferentes usos que a palavra proporciona             
possibilitou no trabalho realizado pela frente Cultura da Palavra e Saúde Mental, o manejo de               
temas específicos e complexos da dinâmica cotidiana dos usuários, na perspectiva de            
desenvolver a autonomia e senso crítico a partir das demandas trazidas e geradas no coletivo.               
Buscou-se, ao longo dos dois anos de trabalho, a troca de saberes e experiências, através de                
relações horizontais, em que extensionistas e usuários/educandos pudessem exercitar a          
reflexão crítica e a formação de novos saberes e processos coletivos. Muitas foram as              
dificuldades encontradas, como manejo do grupo, usuários em crise, adesão ao espaço do             
grupo, manifestações de cunho homofóbico e machista, além das questões específicas de            
como lidar com efeitos do uso de medicamentos, que interferem no processo de aprendizagem              
e nas relações dos sujeitos. Todavia, esses desafios provocaram a busca de estratégias de              
coletivizar as relações e as questões do grupo, e de pensar atividades que conseguissem              
alcançar a todos e problematizassem as questões objetivas e intersubjetivas do sofrimento.  

Em relação à frente indígena, as atividades foram realizadas com a perspectiva de             
ampliar os canais de diálogo entre a comunidade indígena e os diferentes atores envolvidos,              
para viabilizar e garantir direitos fundamentais, como alimentação, saúde e educação           
diferenciadas, reconhecendo as diferenças e valorizando os conhecimentos da comunidade,          
potencializando ações que estabelecessem uma relação de horizontalidade na busca de reduzir            
as pressões e impactos históricos, causados pela invasão dos colonizadores. E vale salientar             
que a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 231, reconhece os direitos originários - ou                
seja anteriores à formação do Estado - sobre as terras que populações indígenas             
tradicionalmente ocupam, bem como aquelas necessárias à sua reprodução física e cultural,            
garantindo assim o respeito a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. A              
partir desta informação, reconhece-se que a demarcação das Terras Indígenas tem caráter            
apenas declaratório, uma vez que tais atos se limitam a reconhecer direitos preexistentes, por              
serem originários e anteriores à criação do Estado brasileiro (SANTILLI, 2005). As ações             
desenvolvidas, que possuem esses pontos norteadores, conforme pontua Freire (1981), garante           
que a transformação de um grupo ou sociedade será tão mais radical quanto seja um processo                
infra-estrutural que toma, assim, a estrutura como a dialetização entre a infra e a              
supra-estrutura. Ou seja, o manejo e trabalho com a comunidade local e os agentes envolvidos               
levam a um processo de recriação e transformação da realidade.  
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EIXO TEMÁTICO: Organização do Trabalho como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O Planejamento Estratégico (PE) é uma metodologia de grande auxílio para o 

direcionamento das atividades de uma organização e na elaboração de suas metas para o 

cumprimento dos objetivos traçados. Sendo estes assuntos de grande importância para o 

Engenheiro de Produção, o Grupo de Educação Tutorial da Engenharia de Produção 

(GET-Produção) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) elaborou um PE para 

o próprio grupo. O objetivo era alcançar melhores resultados nos projetos, em 

concordância com os objetivos do programa. No artigo presente, são analisados os 

impactos causados por um PE nas atividades e no rendimento do GET-Produção e são 

apresentados e discutidos os resultados alcançados internamente. 

 

Palavras-chave: 

Planejamento estratégico, GET, metas, gestão do conhecimento. 

 

Introdução 

O Planejamento Estratégico é, segundo Kotler (1975), uma metodologia 

gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando 

maior interação com o ambiente, tendo grande importância dentro das organizações. 

Um planejamento bem-acabado pode impulsionar uma empresa na direção correta, 

possibilitando que a mesma se antecipe às ameaças e faça um diagnóstico de 

oportunidades. 

De acordo com Gaj (1987, p.23), podemos definir planejamento estratégico 

como “uma postura em relação ao ambiente; lida com fatos, ideias, probabilidades; 
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2
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termina com um plano estratégico”. Este plano é o que as empresas devem seguir de 

modo a alcançar seus objetivos, a visão de futuro para a organização. 

Por outro lado, grupos Programa de Educação Tutorial (PET) têm dificuldades 

ocasionais com a execução de projetos de alta complexidade, dado que a maioria não 

tem um planejamento a longo prazo, com uma visão clara de seus objetivos como 

equipe. Parte desses problemas podem ser causados por fatores como a alta rotatividade,  

ou a desinformação sobre o tema, dado que este não é difundido em todas as áreas do 

conhecimento. 

De acordo com o CONGRAD (2016), os Grupos de Educação Tutorial foram 

criados nos moldes do Programa Nacional PET do Ministério da Educação. Assim, o 

GET-Produção da UFJF avaliou que um planejamento estratégico auxiliaria a equipe a 

alcançar melhores resultados, em consonância com os objetivos do programa, como 

contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica, estimular o espírito 

crítico e desenvolver atividades acadêmicas em padrões de excelência. 

Com o intuito de sanar os problemas mencionados acima, o GET-Produção fez, 

no início de 2018, seu primeiro PE, utilizando diversos materiais de consulta. 

Na perspectiva das diretrizes estratégicas, conceitos como Missão e Visão são 

muito importantes. Para Kotler (1993, p.19) Missão é “uma definição do propósito de 

uma organização, o que ela deseja alcançar em um meio maior”. Já Visão é definida 

como “um plano, uma ideia mental que descreve o que a organização quer realizar 

objetivamente nos próximos anos de sua existência” (Planejamento..., 2015, p.16). 

Partindo desses conceitos, o GET-Produção se propôs a criar uma estratégia que o 

posicionasse como um segmento estudantil atuante e exitoso no âmbito da UFJF. 

O presente estudo aborda o panorama do grupo anterior à implementação do PE 

no GET-Produção e os resultados obtidos ao longo do primeiro ano após a sua 

implantação, expondo a trajetória percorrida para alcançar o patamar atual de 

desenvolvimento no qual a equipe se encontra. 

 

Metodologia  

Levando em consideração os métodos e ferramentas utilizados para o desenvolvimento 

do PE do GET-Produção, caracteriza-se a metodologia abordada como Pesquisa-ação.  

 
“  pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida 

e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores 

e os participantes representativos da situação da realidade a ser 

investigada estão envolvidos de modo cooperativo e 

participativo.”  (Thiollent,1985).  
 

  egundo  hiollent (19  ), é necessário uma ampla e expl cita interação entre os 

pesquisadores e envolvidos na pesquisa e que esta não se limita a uma forma de ação, 

mas pretende aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou n vel de 

consciência das pessoas e grupos que participarem do processo, bem como, contribuir 

para a discussão ou fazer avançar o debate acerca das questões abordadas.  

 Na vigência da criação do PE, 12 alunos participavam do GET-Produção, 

culminando em 3 dias para a formatação do Planejamento. Primeiramente, os membros 

optaram por utilizar a ferramenta BSC (Balanced Scorecard). O mesmo considera as 
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seguintes perspectivas: Aprendizado & Crescimento, Cliente, Processos Internos e 

Financeira. Devido às características ímpares de um grupo PET, mais especificamente a 

ausência de fins lucrativos, o GET não atendeu essas perspectivas na criação de seu PE, 

buscando outros meios. O material auxiliar utilizado para guiar o Planejamento se refere 

ao treinamento de Planejamento Estratégico da Liga das Empresas Juniores de Juiz de 

Fora, visto que um dos membros do GET também fazia parte da Liga.  

Após debaterem sobre o método mais pertinente para estipular os futuros 

objetivos do GET, foi estipulado que os membros se dividiriam em grupos de 4 pessoas, 

para uma melhor discussão. É relevante ressaltar que a metodologia utilizada para cada 

um dos passos foi replicada. Em seguida, seriam apresentados os resultados de cada 

grupo para os demais, no intuito de analisarem o comum entre todos, resultando assim 

no objetivo, definitivo, em pauta. O fluxograma a seguir demonstra a divisão das 

discussões em cada um dos 3 dias. 

 
Figura 1: Decisões por dia 

 Fonte: Os autores 
 

 De acordo com Falconi (1996), “um dos aspectos básicos de processo de 

planejamento estratégico é o estabelecimento de objetivos e metas. Assim, como prega a 

qualidade, os objetivos devem ser claros e evitar ambiguidades, isso é, se necessário 

definir de forma precisa o que se deseja”. Firmes de que, em hipótese alguma, poderia 

existir ambiguidade nos conceitos propostos para o Planejamento do GET, os membros 

discorreram, após cada uma das decisões, sobre o significado dos objetivos estipulados, 

pautando o entendimento de cada membro a respeito do acordado. 

 Inicialmente, foram estipuladas metas a serem cumpridas no decorrer do ano de 

atividade do GET, sendo elas: 
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Figura 2: Tabela de metas para 2018 

 
Fonte: Os autores (2019) 

 

 Após a criação do PE propriamente dito, os membros iniciaram a criação de 

material para aplicação de treinamento sobre o tema, que futuramente culminaria em um 

projeto de consultoria para segmentos estudantis, ou outros públicos interessados. 

Ademais, foi realizado um treinamento interno para alinhamento dos membros em 

relação ao tema e  para facilitar no acompanhamento, por todos, do Planejamento do 

Grupo. 

 

Resultados e Discussão 

Ao construir seu Planejamento Estratégico, o GET-Produção teve dificuldades, 

uma vez que os membros não possuíam parâmetros para basear suas metas e fazê-las 

mais precisas possíveis. Ao analisar a importância da gestão do conhecimento, pode-se 

entender o motivo pelo qual o GET encontrou obstáculos ao criar seu PE. 

De acordo com Terra (2000, p. 70), a principal vantagem competitiva das 

empresas se baseia no capital humano ou ainda no conhecimento tácito que seus 

funcionários possuem. Probst (2002, p. 11) ainda enfatiza que “o conhecimento é o 

único recurso que aumenta com o uso”. Dessa forma, pode-se dizer que o conhecimento 

é um dos recursos mais importantes para uma organização. 

O objetivo básico da gestão do conhecimento dentro das organizações é fornecer 

ou aperfeiçoar a capacidade intelectual da empresa para as pessoas que tomam 

diariamente as decisões que, em conjunto, determinam o sucesso ou o fracasso do 

negócio. (LARA, 2004).  

Após a construção do PE e o controle dos indicadores durante o ano de 2018, foi 

possível observar e analisar dados com relação ao objetivos estratégicos e as metas 

definidas. Esses dados serão expostos a seguir através de gráficos e tabelas, além da 

discussão de seus resultados. 

Como método de controle do PE, é necessário que haja uma periodicidade de 

análise. Nela, é preciso avaliar todos os indicadores a cada período de tempo e verificar 

se os dados encontrados estão coerentes com o planejado. Ao realizar essa análise no 
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final do primeiro semestre de 2018 foram discutidos alguns indicadores e metas que não 

estavam alinhados com o objetivo do GET ou não estavam precisos. Dessa forma, 

algumas alterações foram realizadas nas metas definidas. 

 
Figura 3: Tabela da mudança das metas em 2018 

 
Fonte: os autores (2019) 

 

Analisando as metas finais, são exibidos os resultados obtidos durante o ano de 

2018.  
Figura 4: Tabela de dados das metas alcançadas em 2018

 
 Fonte: os autores (2019) 
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Além dessa análise total ao final do ano, é importante avaliar mensalmente ou 

bimestralmente as metas para que, caso sejam encontrados resultados críticos, planos de  

ações sejam elaborados para o alcance da meta. Dessa forma, é mostrado como 

exemplo, através de gráficos, os resultados mensais do alcance nas páginas do Facebook 

e do Instagram para posterior análise. 

 
Gráfico 1: Alcance mensal no Facebook 

 
 

Gráfico 2:  Alcance mensal no Instagram 

 
  

 Mediante a análise mensal do alcance das páginas das redes sociais, pode-se 

inferir que ele é maior nos meses em que há algum evento sendo divulgado. Como 

exemplo, no mês de agosto de 2018, ocorreu um Processo Seletivo e, por esse motivo, o 

alcance no Facebook foi três vezes maior que a média dos outros meses. Para mais, a 

queda no alcance do Facebook e aumento do Instagram nos mostrou que a segunda rede 

social está cada vez alcançando mais pessoas, enquanto a primeira está diminuindo 

consideravelmente. Essa pequena observação é muito importante e necessária para todas 

as metas, pois com ela pode-se definir estratégias de forma antecipada e que garantam o 

seu alcance. 

 Os dados encontrados ao final de 2018 mostram como, tanto a implementação 

do PE dentro do GET-Produção quanto sua manutenção, colaboraram 

significativamente para o crescimento do Grupo. O armazenamento desses dados 

somado a uma gestão do conhecimento bem aplicada, fornecerá insumos e informações 

para a elaboração de um novo Planejamento Estratégico, dessa vez mais coerente e 

preciso, com melhores resultados. 
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Por fim, a gestão à vista é uma ferramenta que permite a visualização do status 

das atividades em andamento, por parte dos gestores e dos colaboradores, permitindo 

acompanhamento da produção e tomadas de ações, quando necessárias (LINS e 

HOLANDA, 2011). Moutinho e Santos (2016) sustentam a ideia de que  a exposição 

desse status que, até então ficariam restritas ou não tão visíveis para todos, cria um 

sentimento colaborativo muito grande na equipe responsável pela geração dos números. 

Além disso, Mello (1998) mostra outros objetivos importantes dessa gestão a vista e, 

entre eles, estão: o aumento da vontade de se trabalhar com maior qualidade e faz com 

que o compartilhamento de conhecimentos e informações passem a ser uma cultura 

dentro da organização.  

Dessa forma, entende-se a importância da gestão a vista dentro do GET-

Produção para o alcance das metas. Esse método foi utilizado durante o ano de 2018 e 

continuará para os próximos anos, com o objetivo de conquistar melhores resultados. 

 

Conclusões: 

Em virtude dos fatos mencionados, chega-se à conclusão de que a elaboração de 

um PE é de fundamental importância dentro de uma organização, uma vez que é 

responsável por direcionar as ações da equipe, visando um objetivo maior, composto 

por metas e indicadores auxiliando sua visualização por parte da equipe. 

 No caso do GET-Produção, por tratar-se do primeiro Planejamento realizado 

pela equipe, algumas metas foram readequadas durante o ano e outras não foram 

atingidas, como dito anteriormente. Apesar disso, o resultado obtido foi positivo, visto 

que a equipe passou a possuir um histórico sobre sua capacidade de atingir resultados, 

ou seja, um parâmetro para a elaboração das metas foi estabelecido, possibilitando 

assim a criação de um próximo PE com maior qualidade que o anterior, a partir da 

gestão do conhecimento. 

 Além disso, a elaboração de um projeto de consultoria sobre o tema para ser 

aplicado em outros segmentos é um ponto que merece destaque. Ao propor isso, o GET-

Produção poderá auxiliar outros grupos PET em sua gestão interna, contribuindo assim 

com seu crescimento e direcionamento na realização dos projetos. 

 Portanto, a elaboração do Planejamento Estratégico dentro do GET-Produção foi 

de grande valia para o grupo, promovendo assim a gestão do conhecimento e, 

consequentemente, seu crescimento. A tendência é de que a cada ano a equipe elabore 

um novo PE, levando sempre em consideração os resultados dos anteriores, visando 

sempre uma melhoria contínua. 
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EIXO TEMÁTICO: Saúde Coletiva como meio de Transformação 
 
Resumo 
 
A grande maioria dos hospitais públicos do Brasil não possuem um plano diretor que oriente seu                
planejamento em longo prazo. Muitas obras de reforma e ampliação são feitas com base em               
demandas emergenciais e que não consideram o edifício como um todo, o que pode comprometer a                
qualidade do projeto original e da edificação. O presente trabalho centra-se na análise crítica e               
comparativa de instrumentos de avaliação do edifício hospitalar existentes internacionalmente e           
nacionalmente, visando identificar critérios relevantes nessas avaliações e que possam trazer           
subsídios para a posterior elaboração de planos diretores hospitalares. Inicialmente foi realizada            
uma curadoria literária, de modo a separar os trabalhos que condiziam com este objetivo. A partir                
de então, foi elaborada uma tabela comparativa com os instrumentos analisados, dando procedência             
à reflexão sobre o que de fato é ou não relevante para o planejamento de obras de reforma ou                   
ampliação em hospitais e visando a aplicação no contexto nacional. Dentre os resultados foi              
possível identificar alguns critérios recorrentes de avaliação do edifício hospitalar como: conforto            
ambiental, humanização, aspectos técnicos, legibilidade e orientabilidade, e integração urbana e           
social. Outros critérios, por sua vez, não foram abordados em nenhum dos instrumentos avaliados,              
mas destacaram-se na revisão de literatura como: contiguidade, dimensionamento e sobreposição de            
usos. Espera-se ainda, na continuidade deste trabalho, contribuir para o tema, por meio da              
elaboração de um instrumento de avaliação do edifício hospitalar e que permita conhecer a              
percepção de seus usuários sobre as suas condições de infraestrutura física, orientando obras             
futuras. 
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arquitetura hospitalar, plano diretor, instrumento de avaliação 
 

Introdução 
 
A maior parte da população brasileira, cerca de 70%, é atualmente atendida por meio do Sistema                
Único de Saúde – SUS, segundo pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e                 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) (BOCCHINI, 2018). Com o gradativo            
aumento populacional no Brasil, a demanda por assistência à saúde tem crescido proporcionalmente             
e deve ainda acentuar-se no futuro (MENDES et al, 2012). Dessa forma, é muito comum que os                 
edifícios hospitalares sejam constantemente adaptados, reformados e ampliados para acomodar,          
tanto a crescente demanda, como também, a evolução das tecnologias relativas aos tratamentos             
médicos (LEMOS, 2017).  
A arquitetura hospitalar, ao ser planejada, costuma fazer referência à época que está se vivendo               
(CARVALHO, 2014). Cabe observar que boa parte da infraestrutura hospitalar pública brasileira            
tem décadas de existência e, portanto, foi planejada para um público mais reduzido e em uma época                 
em que os tratamentos e a tecnologia médica eram distintos dos atuais. Somado a isso, a grande                 
maioria dos hospitais públicos do Brasil não possuem um plano diretor que oriente seu              
planejamento a longo e médio prazo. Assim, muitas obras de reforma e ampliação são feitas com                
base em demandas iminentes, constatadas pelo corpo de saúde e gestores, e que, na maioria dos                
casos, não consideram o edifício como um todo. Tais obras, ainda que necessárias, ao serem               
realizadas isoladamente em diferentes setores e unidades do hospital, podem acabar           
comprometendo a ambiência, a funcionalidade e a vivência do edifício quando considerado em sua              
totalidade (MENDES, 2007). 
 Com o presente trabalho busca-se contribuir para o tema, em vistas de uma análise              
comparativa de diferentes instrumentos nacionais e internacionais de avaliação do edifício           
hospitalar, buscando identificar critérios e atributos ambientais relevantes para a qualidade deste            
tipo de edificação. O presente estudo faz parte de uma atividade maior, que integra pesquisa               
científica e extensão, na qual se está elaborando um instrumento de avaliação do edifício hospitalar,               
baseado na percepção dos seus usuários – equipe de saúde, pacientes, acompanhantes, demais             
profissionais, etc - que possa ser utilizado em diferentes instituições de saúde do país. Espera-se               
com isso contribuir para o planejamento de obras de reforma e ampliação destas edificações a longo                
prazo, trazendo informações relevantes para órgãos públicos e gestores dessas instituições.  
 
Metodologia 
 

O presente estudo tem caráter exploratório, e fundamenta-se nas linhas de pesquisa de             
Psicologia Ambiental e Arquitetura Hospitalar. Os métodos aplicados até o momento incluem:            
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revisão de literatura, visitas exploratórias, análise crítica e comparativa de instrumentos nacionais e             
internacionais de avaliação hospitalares. Esses métodos são brevemente descritos abaixo.  
Preliminarmente, e buscando-se uma aproximação ao tema, foi realizada a revisão de literatura             
sobre as seguintes temáticas: plano diretor hospitalar, critérios determinantes da qualidade do            
edifício hospitalar, e instrumentos de avaliação já desenvolvidos e aplicados no contexto nacional e              
internacional.  
Em seguida foram realizadas visitas exploratórias a dois hospitais da Grande Florianópolis, sendo             
um deles público e outro privado, visando compreender e contextualizar o que foi lido, e em                
especial, refletir por meio da vivência do ambiente sobre os critérios desejáveis ao edifício              
hospitalar. Buscou-se ainda refletir sobre qualidades e carências que os hospitais brasileiros            
apresentam atualmente, trazendo para o contexto local as leituras realizadas. 

Por fim, foi procedida a uma análise comparativa de instrumentos nacionais e internacionais             
específicos de avaliação do edifício hospitalar. Buscou-se fazer uma análise aprofundada dos itens e              
critérios de avaliação de cada instrumento, visando identificar sua relevância, pertinência ao âmbito             
da análise arquitetônica e adequação ao contexto local.  

Conforme mencionado anteriormente, o presente estudo faz parte de uma atividade ainda em             
realização. Como etapas futuras, estão previstas: o desenvolvimento de um instrumento de            
avaliação do edifício hospitalar; validação e ajuste do instrumento junto a arquitetos hospitalares             
com reconhecida atuação na área; teste piloto com uma pequena amostra de usuários em um               
hospital da Grande Florianópolis; ajuste e teste final com uma amostra maior de usuários deste               
mesmo hospital da Grande Florianópolis.  
 
Resultados e Discussão 
 

Em vistas de formar uma curadoria bibliográfica, buscou-se por instrumentos em sites de             
publicação de artigos linkados à arquitetura hospitalar. Dessa forma, foram encontrados apenas 4             
instrumentos específicos de análise do espaço físico hospitalar, e quase a sua totalidade eram              
estrangeiros. Também foi considerado neste estudo, os checklists de um livro de arquitetura             
hospitalar, com questões para reflexão sobre a qualidade do ambiente físico, pela sua completude e               
pertinência ao tema.  

Dentro do cenário nacional encontramos apenas um instrumento, conectado à EBSERH           
(Empresa Brasileira de Edifícios Hospitalares), que aborda de forma muito sucinta aspectos            
associados à arquitetura hospitalar, visto estar mais focado na avaliação da qualidade do             
atendimento.  

Entre os instrumentos internacionais se destacaram dois instrumentos do NHS - National            
Health System - sendo um deles denominado AEDET Evolution (Achieving Excellence Design            
Evaluation Toolkit ) (NATIONAL HEALTH SYSTEM, 2018), o qual aborda o edifício como um             
todo, com uma análise abrangente. Ele possui três seções principais: impacto, qualidade de             
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construção e funcionalidade. Os critérios avaliam o quão bem um edifício de saúde está em               
conformidade com as melhores práticas. Além dele, e também de origem inglesa, tem-se o              
ASPECT (A Staff and Patient Environment Calibration Toolkit ) (DH ESTATES AND           
FACILITIES, 2008), que, diferente do anterior, é uma ferramenta desenvolvida para avaliações            
hospitalares em projetos em execução, como também os já finalizados, além do seu foco trazer a                
perspectiva de análises mais específicas.  

Ao encontro do ASPECT, o PHEQUI (Perceived Hospital Environment Quality Indicators )           
( MORAIS, Rita; ANDRADE, Cláudia Campos; BERNARDES, Sónia and PEREIRA, Cícero          
Roberto , 2015) também traz análises mais específicas e divide-se em 4 macrotemas: conforto             
físico-espacial; orientação; tranquilidade; e vista e iluminação. Neste instrumento, cada aspecto do            
ambiente analisado é traduzido para uma escala de cinco pontos variando de: “discordo totalmente”              
até “concordo totalmente”.  

Também foi analisado um artigo intitulado “Healthcare providers’ perception of design           
factors related to physical environments in hospitals”, desenvolvido por desenvolvida por Monjur            
Mourshed e Yisong Zhao no Reino Unido em 2012, que traz um estudo sobre o tema e algumas                  
análises diferentes em vista do estudo ter sido realizado num contexto oriental  
Foram ainda estudados os checklists para edificações hospitalares presentes no livro “Design that             
Cares: Planning Health Facilities for Patients and Visitors” (2001), de Janet Reizenstein Carpman             
e Myron A. Grant. Estes checklists sintetizam uma grande quantidade e variedade de aspectos              
relevantes a serem considerados no planejamento dos ambientes de saúde, do mais específico para o               
mais generalizado, elaborados na forma de perguntas. 

Para dar suporte à análise comparativa foi então elaborada uma tabela síntese (Tabela 1), que               
resume os principais critérios de avaliação de cada um dos instrumentos citados acima. A tabela foi                
organizada por macro e micro temas abordados pelos instrumentos estudados, de modo a tornar              
mais simplificada sua análise comparativa.  
 
Tabela  1:  Síntese de instrumentos avaliativos no âmbito hospitalar  

Macrotemas Microtemas  PHEQUI   ASPECT   AEDET 
 HEALTH 

CARE   EBSERH 
“Design that 

 Cares” 

Conforto do 
 Ambiente 

Iluminação 
 Adequada     

 
 

Qualidade  
do Ar     

 
 

Controle do  
Ambiente     

 
 

Nível de  
Ruídos     

 
 

   Legibilidade e Facilidade de       
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 Orientabilidade  Acesso 

Balcão de  
informações       

Sinalização       

Compreensão 
 do espaço       

  Humanização 

Ambientação 
  (arte, plantas...)       

Layout de 
 Mobília       

Privacidade e 
 Dignidade       

Qualidade do  
Design e do 

 Espaço       

Aspectos 
 Técnicos 

Assepsia       

Manutenção       

Elevadores       

Aspectos 
 Construtivos       

Acabamentos       

Instalações       

Atendimento 
Qualidade do 
 Atendimento       

Ambiente de 
 Funcionários Privacidade       

Integração  
Urbana e  

Social 

Estrutura de 
 estacionamento       

Acesso para 
 pessoas com 
 deficiência       

Marcos e 
 layout  

do edifício       

   Mapas manuais
 externos       

Orientação       

601



 
 
 
 
 
 
 

 Exterior 

Chegada por 
transporte 
 público       

Natureza 
Vistas       

  Contato ar livre       

 
Fonte: autoria nossa (2019). 

 
A tabela retrata a importância dos itens que se repetem em diferentes instrumentos,             

destacando-se em ordem decrescente de frequência: conforto ambiental (lumínico, térmico,          
acústico,...), aspectos relativos à humanização do ambiente, aspectos técnicos (elevadores,          
manutenção, acabamentos,...), legibilidade e orientabilidade, e integração urbana e social.  
Também foi possível observar aspectos que apareceram com menor frequência nos instrumentos de             
avaliação como: relação interior e exterior, aspectos ambientais relativos ao conforto dos            
funcionários, e aspectos relativos à qualidade do atendimento hospitalar. Este último aspecto,            
constatado em três instrumentos analisados, foge ao âmbito da arquitetura, e portanto, ao propósito              
desta pesquisa.  

Percebe-se que alguns dos itens de análise podem ser avaliados por todos os usuários de um                
hospital - profissionais de saúde, pacientes, acompanhantes, demais funcionários. É o caso, por             
exemplo, da facilidade de identificar as entradas principais do hospital. Já outros itens de análise só                
podem ser avaliados por grupos específicos de usuários com maior domínio e vivência do edifício               
hospitalar. Este é o caso das condições ambientais de conforto dos funcionários, envolvendo             
aspectos como a sua privacidade dentro dos setores, ou ainda de aspectos técnicos referentes a               
infraestrutura que uma menor quantidade de funcionários do hospital poderia analisar.  

A análise comparativa permitiu portanto identificar temas a serem abordados no instrumento            
de avaliação que se pretende desenvolver, bem como quais temas são pertinentes para quais grupos               
de usuários. Também foi ainda possível refletir e complementar, a partir da revisão de literatura               
prévia, os itens de análise a serem incluídos em um instrumento de avaliação que se pretende                
desenvolver. É o caso de aspectos como contiguidade (proximidade entre setores que prestam             
serviços afins), adequação do dimensionamento dos ambientes versus demanda de público atendido,            
e sobreposição de usos, que não foram aspectos avaliados em nenhum dos instrumentos desta              
análise comparativa, mas que estão presentes na revisão de literatura e em estudos anteriores              
relativos ao edifício hospitalar, e que podem trazer informações relevantes para a elaboração de              
planos diretores hospitalares. 
 
Conclusões 
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No presente estudo foi possível alcançar os resultados pretendidos, analisando          

comparativamente instrumentos de avaliação do edifício hospitalar e identificando critérios          
relevantes para a qualidade ambiental. A partir de tal análise, conseguimos elencar os aspectos              
fundamentais na elaboração futura de instrumento próprio. Também foi possível identificar alguns            
critérios de avaliação, que embora sejam relevantes para a qualidade do edifício hospitalar, tendem              
a ter menor contribuição para a elaboração posterior de um plano diretor, como a análise de                
integração urbana do hospital. Por voltar-se à inserção da unidade de saúde no seu entorno, aspecto                
este difícil de alterar no contexto específico do planejamento de obras de reforma e ampliação do                
hospital, ele acaba por se tornar um aspecto de maior interesse do planejamento urbano municipal               
do que de um plano diretor hospitalar.  

Pretende-se, na continuidade deste trabalho, desenvolver um questionário de avaliação do           
edifício hospitalar, centrado na percepção de seus usuários, calibrá-lo a partir de entrevistas com              
profissionais especializados em arquitetura hospitalar e a partir de testes pilotos com pequena e              
grandes amostras de um hospital público da Grande Florianópolis.  
Espera-se com o estudo contribuir para a reflexão sobre o tema e para a avaliação de                
estabelecimentos assistenciais de saúde do país, possivelmente em diferentes escalas como a            
municipal, a estadual e a nacional. Espera-se que este instrumento forneça informações que             
permitam compreender a percepção dos usuários que vivenciam cotidianamente esses locais e, com             
isso, dar suporte ao planejamento de ambientes mais responsivos às suas necessidades.  
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

Resumo 
Em busca de melhorar o aprendizado de crianças referente aos hábitos alimentares, o             
Programa de Educação Tutorial Gerenciamento e Administração da Empresa Agrícola          
da ESALQ/USP, através de uma parceria com a Escola Estadual Comendador Mário            
Dedini, realizou a implantação de uma horta educativa e avaliou os impactos que o              
contato com ela gerou no processo de aprendizagem desses alunos. A pesquisa foi             
realizada tanto com professores quanto com alunos do terceiro ano do Ensino            
Fundamental, por meio de questionários e entrevistas qualitativas. Os resultados obtidos           
possibilitaram a avaliação da motivação, do desempenho e da participação das crianças            
na disciplina de Práticas Experimentais, ministrada em conjunto com a horta. 
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Introdução 
O processo de ensino e aprendizagem em sala de aula sempre foi um grande desafio               
para os docentes, pois envolvem um processo bastante dinâmico e complexo. O maior             
destes desafios consiste em identificar os métodos adequados para realizar um ensino de             
qualidade, de modo que a mediação dos conhecimentos se torne mais clara e prazerosa              
para os alunos, facilitando esse processo. A busca destes objetivos tem trazido            
modificações nos modos de ensinar ciências nas escolas, no sentido de melhorar a             
relação ensino/aprendizagem por meio de atividades mais lúdicas e práticas no processo            
educativo (CARVALHO, 2004). 
A Coordenação Pedagógica da Escola Estadual Comendador “Mário Dedini” articulou o           
Projeto Horta Escolar como uma possibilidade de “promover múltiplas vivências entre           
os estudantes, além de permitir a abordagem significativa e contextualizada de           
diferentes conteúdos curriculares”. O grupo PET-GAEA (Gerenciamento e        
Administração da Empresa Agrícola), ao se integrar no projeto, forneceu os           
conhecimentos técnicos e materiais necessários para o desenvolvimento da horta, além           
de ter realizado as etapas necessárias para a implantação da mesma. 
Com a horta buscou-se construir um espaço de vivência prática e de aprendizado para os               
estudantes, de modo que os conhecimentos adquiridos em sala de aula pudessem ser             
praticados. Entende-se que um maior protagonismo dos alunos no processo educativo           
possibilita a expansão de seus conhecimentos, melhorando a sua participação em sala de             
aula, e contribuindo, neste caso específico, para o desenvolvimento de uma alimentação            
de melhor qualidade ao propiciar aos alunos a vivência na horta escolar. 
Com isso, através do projeto, as crianças puderam aprender a manusear e cuidar de              
hortaliças e leguminosas, estabelecendo uma experimentação prática de métodos         
básicos de plantio. Além disso, todos os cuidados envolvendo a horta serviram de             
suporte para a matéria do currículo dos alunos, auxiliando no seu desenvolvimento            
escolar e pessoal. O projeto abrangeu também os professores da instituição de ensino,             
que receberam instrução teórica e prática relacionadas ao manuseio e cuidado da horta.  
O projeto visou avaliar os impactos no processo de aprendizado dos alunos,            
proporcionados pelas atividades da disciplina de Práticas Experimentais realizadas na          
horta implantada na escola e verificou se o contato direto com a produção de alimentos               
influenciou os hábitos alimentares dos alunos. 
   
Metodologia 
Foi realizada uma pesquisa envolvendo duas classes do Ensino Fundamental, mais           
especificamente os terceiros anos da Escola Estadual Comendador Mário Dedini. Sendo           
que uma das salas foi utilizada para experimentação (terceiro ano C) e outra para o               
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controle (terceiro ano B). Ou seja, ambas foram submetidas a aplicação dos            
questionários, porém a primeira participou das atividades práticas da horta durante a            
disciplina de Práticas Experimentais, enquanto a segunda não participou das atividades. 
Além dos questionários respondidos pelos alunos em sala de aula, outros dois            
questionários foram aplicados em conjunto. Sendo um destinado aos professores,          
avaliando a evolução do desempenho e interesse dos alunos na disciplina, e outro aos              
pais, visando obter as alterações nos hábitos alimentares dos estudantes. Todos os            
questionários foram aplicados em dois períodos diferentes, numa janela de quatro           
meses. 
 
Resultados e Discussão 
Entre os resultados recebidos foram analisados a motivação e disposição dos alunos em             
frequentar as aulas da disciplina Práticas Experimentais, adquirido através dos dados do            
questionário aplicado aos alunos. Além de um estudo sobre as mudanças dos hábitos             
alimentares, analisado, principalmente, pelo questionário respondido pelos pais que traz          
uma estimativa do consumo alimentar das crianças. Ademais, também avaliamos          
perspectiva dos professores sobre o desempenho das classes sobre a disciplina.  
Alinhado com a filosofia do Programa de Educação Tutorial, o projeto alcançou todos             
os elementos do tripé: ensino, pesquisa e extensão. No que se trata do ensino, fomos               
capazes de passar nossos conhecimentos aos professores, realizando um manual com           
todas as informações necessárias e com uma reunião para esclarecer todos os pontos,             
assim como nas aulas em que estivemos com as crianças, que puderam tirar dúvidas e               
receber nosso conhecimento diretamente. Enquanto que a pesquisa foi possível através           
da comparação entre os questionários aplicados nos dois períodos, que nos permitiu ver             
o desenvolvimento dos alunos. Sendo que a extensão se sobressaiu, pois em todo o              
contato com o corpo escolar conseguimos passar nosso conhecimento para a           
comunidade, que contribuição com um sentimento genuíno de gratidão ao nosso grupo. 
 
Conclusões: 

O projeto foi capaz de impactar a comunidade envolvida de maneira positiva e              
sustentável, incentivando a criação do hábito em crianças. Mostrando, assim, para essas 
que elas podem ter acesso aos alimentos pela escola, ou até usando as técnicas              
aprendidas em sua própria casa. Além disso, foi satisfatório no sentido do incentivo das              
crianças se sentirem motivadas a participarem da aula.  
Assim como para o grupo foi um aprendizado de como trabalhar com as crianças, a               
linguagem que deveria ser utilizada, quais informações eram convenientes para aquele           
público, aprender sobre as técnicas para repassá-las, entre muitos outros ensinamentos           
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que recebemos. Portanto, foi possível ter uma troca de conhecimento recompensador           
para todos, tanto para a escola, quanto ao nosso grupo.  
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Figura 01:Colheita das cenouras 
 

 
Fonte: PET-GAEA 

Dia da colheita de cenouras com as crianças, professores e a presença do grupo 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

Uma importante atribuição do profissional biólogo é trabalhar meios de conscientização para 

a preservação da biodiversidade, e um deles é através do contato com pessoas ligadas 

diretamente a determinados biomas. Com o objetivo de contribuir para a formação do biólogo 

por meio da etnobiologia, a atividade “Curso de Campo”, realizada pelo grupo Pet Ciências 

Biológicas em 2018, propôs um contato dos participantes com comunidades tradicionais do 

bioma Pantanal, a fim de questiona-las a respeito da Etnoentomologia e da Etnobotânica local 

e posteriormente organizar e expor os dados obtidos por meio deste contato. Foram aplicados 

questionários aos alunos participantes do curso que, de modo geral, responderam que a 

abordagem do curso contribuiu para sua formação de biólogo. Desta forma, esta atividade foi 

de grande importância para a elaboração de projetos, assim como para promover uma troca de 

conhecimentos entre os estudantes e a população tradicional.   

 

Palavras-chave: Etnobiologia, Ecologia, Biologia, Método Hipotético-dedutivo 

 

Introdução                                                                                                                                              

O atual método de ensino praticado na maioria das instituições, principalmente nas 
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universidades, é baseado na transmissão de conhecimento de forma teórica e conteudista, 

sendo pouco colocado em prática. Este cenário não é diferente nos cursos de biologia.  

O biólogo possui múltiplas oportunidades de atuação, além de possuir o papel social de 

promover a conscientização e o engajamento da sociedade na conservação da biodiversidade. 

Para que isso ocorra de maneira efetiva, é necessário que sejam aplicadas novas metodologias 

de ensino para que o biólogo desenvolva todas as habilidades necessárias para sua atuação. 

O método hipotético-dedutivo, proposto por Karl Popper, baseia-se na criação de hipóteses 

para solucionar problemas ou explicar eventos dos quais ainda não se tem conhecimento 

suficiente. Toda hipótese criada deve ser infinitamente testada até que se torne falsa, sendo 

assim, toda hipótese aceita como verdadeira é apenas provisória (PRODANOV E FREITAS, 

2013). Este método é muito utilizado no meio científico e acadêmico e foi, também, colocado 

em prática no Curso de campo – Pantanal realizado em 2018 pelo grupo do Programa de 

Educação Tutorial (PET) Ciências Biológicas do IBILCE/UNESP. Associada a esta 

abordagem, durante o curso, utilizou-se também dos conhecimentos da etnobiologia que, 

segundo a Society of EthnoBiology (SALICK, 2002), trata-se do estudo científico das 

relações dinâmicas entre comunidades tradicionais, a biota e o ambiente, e tem contribuído 

significativamente para melhorar os conhecimentos sobre as relações do homem e a natureza.  

Comunidades tradicionais se estabelecem espontaneamente, levando com elas uma bagagem 

de cultura e conhecimento sobre interação com o meio ambiente e sobrevivência (ALMEIDA 

& DA SILVA, 2011). Nestas comunidades a relação com a natureza ganha, na maioria das 

vezes, uma visão sistêmica, deixando de ser apenas um recurso natural a ser explorado, mas 

um conjunto complexo entre os seres vivos e a cultura (BORGES & PEIXOTO, 2009).  

Dentro das Ciências Biológicas, as pesquisas com comunidades naturais integram diversos 

campos, como conservação e desenvolvimento sustentável. As atividades realizadas no Curso 

de campo envolveram estudos sobre comunidades vegetais e de insetos, e utilizaram 

ferramentas da Etnobotânica e da Etnoentomologia para integrar os conhecimentos das 

comunidades humanas presentes nas áreas estudadas. A etnobiologia também é essencial para 

a educação ambiental e conscientização das comunidades, uma vez que, para a realização de 

qualquer projeto com este intuito é preciso, primeiramente, entender quais os conhecimentos 

prévios dessa população para que a educação ocorra de maneira holística e horizontal.  

As Áreas de Proteção existentes no Pantanal foram criadas devido à necessidade de 

preservação dessa região, que se trata do menor bioma do Brasil (BRASIL, 2019a), porém um 

dos maiores ecossistemas de água doce do mundo (UNESCO, 2000). Recentemente, 

atividades antrópicas como a agropecuária têm avançado na região e nos biomas adjacentes  
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(BRASIL, 2019b). Juntamente a este avanço, verifica-se a existência de muitas comunidades 

humanas tradicionais que detêm rico conhecimento sobre o ambiente por interagirem 

diretamente com os fenômenos naturais locais. Associar os conhecimentos científicos obtidos 

diretamente nos ambientes com os conhecimentos obtidos pelas experiências das populações 

humanas pode contribuir para a formação de um profissional biólogo que entenda a estreita 

relação homem-natureza, e que possa atuar de forma mais eficiente em ações 

conservacionistas em áreas onde comunidades tradicionais estejam presentes.   

Assim, este trabalho tem como objetivo verificar a contribuição de um curso de campo com o 

desenvolvimento de projetos relacionados com a etnobiologia na formação do profissional 

biólogo. 

 

Metodologia 

Desde 1998 o grupo PET Biologia da Unesp, câmpus São José do Rio Preto, realiza 

anualmente a atividade “Curso de Campo” na qual é desenvolvido um curso teórico-prático de 

um tema específico em diferentes biomas. O curso do ano de 2018 ocorreu no bioma Pantanal 

e foi mediado pelo Instituto Mamede no Pantanal (Ladario-MS) que, diferente dos anos 

anteriores, possuiu um cunho mais filosófico e interdisciplinar, abordando temas na área de 

humanas além das questões biológicas.  

O trabalho foi desenvolvido na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía Negra, na cidade de 

Ladário – MS (19º 00’34,74” S 57º 35’52,1” W), que abrange o bioma Pantanal. 

Inicialmente, foi explanada a metodologia da atividade de etnobiologia que seria realizada 

junto à comunidade da Área de Proteção Ambiental (APA) Baía Negra, orientando assim, a 

prática que se desenvolveu ao longo da estrada BR 359. Em grupos e com o auxílio de um 

guia de campo, os participantes do curso interrogaram moradores a respeito de seus 

conhecimentos sobre etnoentomologia e etnobotânica. Cada grupo ficou responsável por um 

tema dentre estas duas áreas. 

Utilizando o método hipotético-dedutivo, foram levantadas hipóteses a priori sobre 

determinado tema relacionado com o ecossistema do Pantanal e os alunos deveriam buscar 

respostas para corroborar ou refutar tal hipótese. A pesquisa também partiu do pressuposto de 

que a comunidade pantaneira já possui certo conhecimento sobre as plantas (Etnobotânica) e 

insetos (Etnoentomologia) locais. Foi elaborado um questionário com às seguintes questões: 

Quais plantas são conhecidas e utilizadas pela comunidade? Como os insetos são vistos pelos 

moradores? Como estes organismos estão presentes em seu cotidiano? Como a comunidade 

enxerga o ambiente em que ela vive? Ela se vê pertencente a ele? 

Após realizarem as pesquisas em campo, os alunos organizaram os dados e cada grupo fez 

uma apresentação de explanando sobre os dados obtidos e suas impressões sobre o estudo.  
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Com isso, puderam elaborar suas pesquisas acerca dos temas para apresentá-las no final do 

curso, sendo eles: a Etnoentomologia e Etnobotânica, dentre outros trabalhos contemplados 

por práticas nos outros dias de vivência na APA Baía Negra.  

Com intuito de avaliar a formação do profissional biólogo em estudos da etnobiologia após o 

Curso de campo, foi elaborado um questionário (anexo 1), contendo sete perguntas objetivas. 

As respostas foram analisadas por meio da escala Likert com cinco valores: 0 = muito pouco; 

1 = pouco; 2 = médio; 3 = bom e 4 = muito bom. Considerando esses valores, a variação da 

somatória de pontos se dá entre 0 e 24, sendo que, quanto maior o resultado, maior a 

satisfação dos alunos sobre a contribuição do curso de campo para sua formação profissional.  

Dessa forma, esse questionário foi aplicado aos vinte e dois alunos do curso de graduação em 

Ciências Biológicas do IBILCE/UNESP,de diferentes períodos, que participaram do “Curso 

de Campo Pantanal 2018”. Após a obtenção das respostas, os dados foram planilhados e 

utilizados para a confecção de gráficos.  

 

Resultados e Discussão 

O curso de campo organizado pelo grupo PET-Biologia, com ajuda do Instituto Mamede, 

contou com a participação de 22 estudantes do curso de Ciências Biológicas, sendo destes, 12 

pertencentes ao terceiro ano da graduação, 5 ao primeiro ano, 3 ao segundo ano e 2 ao quarto 

ano (Figura 1). 

 

Figura 1. Proporção de alunos em cada ano do curso de graduação em Ciências Biológicas do IBILCE/UNESP 

que participaram do curso de campo. 
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É possível verificar que há um interesse de diversas faixas etárias entre o grupo de alunos em 

um curso de campo, o que reflete a carência de atividades deste cunho ao longo do curso de 

graduação. A experiência do curso de campo mostrou elevada receptividade entre os  

alunos que consideraram o curso “Muito bom” e “Bom” para sua formação de profissionais 

biólogos, vide a Figura 2. 

 

Figura 2. Proporção de respostas dadas pelos alunos para a contribuição do curso para sua formação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo metodológico que o Curso de Campo é aplicado varia a cada ano, se adequando à 

necessidade e responsividade dos participantes de anos anteriores. Devido ao caráter mais 

interdisciplinar do curso de 2018 quando comparado com o dos anos anteriores, foi 

perguntado aos participantes sobre a efetividade desta abordagem quanto à forma de 

transmissão dos conhecimentos. De acordo com as respostas obtidas - 86,4% “muito bom” e 

13,6% “bom” – verifica-se que esta metodologia interdisciplinar foi muito bem recebida pelos 

participantes (Figura 3). 
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Figura 3. Proporção de respostas dos alunos sobre o quanto a abordagem do curso foi efetiva para a transmissão 

dos conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da transmissão efetiva de conhecimento, outro resultado considerado importante foi a 

contribuição do curso para o aprendizado sobre o método hipotético dedutivo, que se trata de 

um estudo qualitativo. Os participantes responderam em sua maioria (86,4 %) que 

consideraram a contribuição “Muito bom” e “Bom” (Figura 4). 

 

Figura 4: Proporção de respostas dos alunos para a contribuição do curso de campo para o aprendizado sobre o 

método hipotético dedutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A participação das atividades voltadas à etnobiologia se mostraram efetivas a ponto de 86,4% 

dos participantes afirmarem que o curso teve uma contribuição “muito boa” para seu 
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aprendizado a respeito do tema. Do total apenas 9,1% colocaram a atividade como “boa”, e 

uma pequena parcela qualificou como uma contribuição mediana para seu aprendizado  

 

(Figura 5). Além do conhecimento teórico disponibilizado pelo curso, notou-se que houve um 

enriquecimento pessoal e profissional significativo dos participantes do curso (Figura 6). 

 

Figura 5. Proporção de respostas dos alunos quanto à contribuição do cruso para a aprendizagem sobre a 

etnobiologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Proporção de respostas dos alunos quanto à contribuição da abordagem da etnobiologia para sua 

formação 

profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando questionados sobre a relevância do papel do PET-Biologia e do Instituto Mamede, 

provedor do curso de 2018, ao propiciar esta atividade ao discentes, a maioria dos 
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participantes (77,3%) reconheceu importante, respondendo como “muito bom” (Figura 7). 

Esse papel é ainda mais pronunciado na formação dos próprios petianos, que ao trabalhar no 

desenvolvimento destas e outras atividades de cunho extensivo pautadas na indissociabilidade  

 

do tripé: ensino, pesquisa e extensão, reforçam a filosofia do programa e, com isso, criam 

agentes disseminadores, capazes de propagar essa filosofia.  

 

Figura 7. Proporção de respostas dos alunos quanto à importância do PET BIOLOGIA e o INTITUTO 

MAMEDE para sua formação profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

Frente aos resultados encontrados é possível observar que o curso de campo foi de extrema 

importância, uma vez que os assuntos interdisciplinares tratados não são vistos em sala de 

aula e, desta forma, despertaram o interesse e contribuíram na formação profissional   dos 

envolvidos.  

Além disso, o contato com a população local, além de ter auxiliado nas pesquisas individuais 

dos participantes e resultar em uma grande troca de saberes a respeito dos assuntos tratados, 

agregou conhecimentos a respeito do trabalho com estudos qualitativos. 

 Levando em consideração esses aspectos, conclui-se que esse tipo de projeto é importante 

para a formação tanto dos petianos envolvidos, já que é um tipo de atividade que visa o tripé 

universitário (ensino, pesquisa e extensão), assim como o trabalho em grupo, quanto dos 

demais envolvidos, pois as atividades proporcionam conhecimentos teóricos e práticos de 

assuntos que não são vistos no cotidiano da universidade. 
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Anexo 1 

1. Qual seu ano na biologia?  

2. O quanto o curso de campo auxiliou na sua formação como biólogo?  

3. O quanto a abordagem interdisciplinar foi efetiva na transmissão dos conhecimentos 

durante o curso? 

4. O quanto o curso contribuiu para o seu aprendizado sobre a abordagem da etnobiologia?  

5. O quanto a abordagem da etnobiologia durante o curso contribuiu para a sua formação 

profissional? 

 6. O quanto o curso de campo contribuiu para o seu aprendizado sobre o método hipotético 

dedutivo ou estudo qualitativo?  

7. Qual a importância do PET BIOLOGIA e o INSTITUTO MAMEDE na sua formação 

profissional após o curso?  
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EIXO TEMÁTICO: Sustentabilidade como meio de transformação. 

 

 

Resumo 

 

O curso teve como enfoque o conhecimento da ecologia e conservação das espécies dos 

grupos cetáceos e sirênios, tendo em vista que esses animais são os que mais encalham na 

costa do estado do Ceará, devido ao fato dessa região servir como parada migratória para 

esses indivíduos, além de outros fatores como o consumo de lixo que acaba ocasionando o 

encalhe e a alteração das correntes marítimas provocadas pela ação humana. A atividade teve 

como objetivos complementar os conhecimentos básicos acerca da conservação de animais 

marinhos, bem como enriquecer e estimular o interesse dos participantes nessa área de 

atuação, além de fornecer aos alunos um aprendizado básico sobre a conservação de animais 

marinhos, principalmente da zona litorânea cearense. A metodologia utilizada pelo grupo 

consistiu  em duas etapas, onde na primeira os ministrantes do curso convidados pelo PET 

Biologia realizaram uma apresentação para que os participantes pudessem se familiarizar com 

o assunto, e o segundo momento equivaleu a uma visita dos integrantes do curso à  

Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (AQUASIS) para conhecer 

melhor o trabalho dessa ONG. A atividade teve como resultados a maior compreensão pelos 

participantes do assunto abordado, contribuindo para a formação acadêmica dos mesmos, 

além do fato de ter proporcionado momentos de discussão e interação a respeito dos impactos 

que o ser humano vem provocando no meio aquático. Portanto, concluímos que a atividade 

alcançou seus objetivos, pois pôde proporcionar novos conhecimentos e experiencias tanto 

para os participantes quanto para o grupo PET Biologia. 

Palavras – chave: Conhecimento. Espécies. Meio aquático. 
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Introdução  

 

A natureza marinha é rica em biodiversidade, a parcela da costa brasileira referente a 

essa diversidade é composta por 3.5 milhões de quilômetros quadrados integrados pelo mar 

territorial, ilhas oceânicas e náuticas. Embora grande parte dessa natureza ainda não tenha 

sido descoberta ou estudada. Dentre o que já é conhecido na fauna marinha, se tem uma 

grande variedade de espécies de mamíferos, aves, cetáceos, que sofrem constantes ameaças 

com a aquicultura, pesca insustentável, expansão de áreas urbanas e perda de diversidade por      

espécies invasoras. No Brasil, existem poucas unidades de conservação, apenas 1,57%, para 

as aproximadas 1.209 espécies catalogadas. Dos 45 indivíduos registrados, 21 foram 

encontrados mortos em Fortaleza, onde Sotalia fluviatilis é avistado frequentemente nas áreas 

da Praia de Iracema e Enseada do Mucuripe, local em que grupos de animais têm sido 

monitorados desde 1992 (OLIVEIRA et al.,1995). 

Além de exemplares de boto - preto que encalham no litoral cearense, como 

mencionado acima, outros animais veem sofrendo com o mesmo problema devido a ação 

antrópica, por exemplo, os peixes-boi atualmente estão perdendo suas áreas que costumam 

criar os seus filhotes para a implementação de salinas. Devido a esta problemática, 

especialistas em estudos relacionados a essa espécie estão preocupados com a possibilidade 

de haver a extinção desses animais, pois muitos dos filhotes encalhados acabam morrendo ou 

não conseguindo se reintroduzir no ambiente natural. 

      O estudo de animais marinhos é uma área de atuação multidisciplinar, além da 

importância pro equilíbrio ecológico do planeta é muito relevante também em pesquisas 

científicas, como para a indústria farmacêutica. Um exemplo disso é um trabalho conjunto 

entre os cursos de Ciências Biológicas e Farmácia, da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

em que pesquisadores estudam se proteínas presentes em animais marinhos seriam eficientes 

no combate do câncer e da diabetes.  

Diante disso, é perceptível a necessidade de um conhecimento sobre a conservação 

dos animais marinhos, sendo o curso um contato com a área que desde muitos anos vem se 

mostrando necessária no litoral cearense, já que a ameaça aos animais marinhos é frequente. 

Portanto o trabalho apresenta como objetivos complementar os conhecimentos básicos acerca 

da conservação de animais marinhos, bem como enriquecer e estimular o interesse dos 

participantes nessa área de atuação, além de fornecer aos alunos um aprendizado básico sobre 

a conservação de animais marinhos, principalmente da zona litorânea cearense. 

Metodologia  
 

O curso de Conservação de Animais Marinhos ocorreu no segundo semestre de 2018 

no mês de dezembro, período de férias na Universidade Estadual do Ceará, pelo turno da 

manhã, mais especificamente iniciando no dia 18 e finalizando no dia 20. Conteve uma carga 

horária de 15 horas, ocorrendo, portanto, durante três dias. O curso contou com a participação 

de outras áreas além da biologia, como medicina veterinária e zootecnia. A atividade foi 

ministrada por integrantes da Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas 

Aquáticos (AQUASIS), grupo este que possui projetos voltados a proteção de espécies 

migratórias, conservação de espécies ameaçadas de extinção e a reabilitação de animais que 

encalham na região correspondente ao estado do Ceará, desenvolvendo diversos trabalhos 

para que se minimizem os impactos que o homem causa a estes seres. 
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A atividade foi dividida em duas etapas. A etapa teórica ocorreu na sala de vídeo do 

Centro de Ciências da Saúde (CCS), onde os participantes puderam conhecer diversos grupos 

de cetáceos (baleias, golfinhos e orcas), sirênios (peixe-boi) e a ecologia e conservação dos 

respectivos grupos. Essa primeira parte foi realizada durante 2 dias, sendo equivalente a maior 

carga horária do curso. A outra etapa ocorreu no último dia, acontecendo a parte prática do 

curso. Houve o fornecimento de transporte pela própria universidade, ocorrendo o 

deslocamento dos participantes a sede da AQUASIS. A chegada a sede ocorreu por volta das 

08:00 e encerrou-se às 12:00, assim como todos os outros dias do curso.  

 A visita a sede da AQUASIS foi o fechamento do curso e ocorreu de forma bem 

promissora, desde o momento da calorosa recepção até o fim da visita. O grupo, como já dito 

anteriormente, foi bem receptivo com os participantes do curso se prontificando a responder 

todos os questionamentos, além de apresentar aos alunos os projetos que a AQUASIS 

desenvolvia, tanto os trabalhos internos quanto os voltados a comunidade. Os participantes 

puderam conhecer toda área da ONG, bem como os seus integrantes. Houve um momento de 

observação da preparação da alimentação dos animais que estavam presentes nos aquários, em 

período de reabilitação, e da própria estrutura do local para comportar essas espécies.  

 

Resultados e Discussão 

 

 O curso de Conservação de Animais marinhos ofertado pelo PET Biologia foi bem 

aceito pelos participantes, pois contribuiu para formação acadêmica dos mesmos. A temática 

abordada no curso contém uma relevância para a formação do biólogo e de áreas afins, além 

de estar bastante presente no nosso cotidiano, sendo perceptível nas consequências da ação 

antrópica sob o meio ambiente. Um exemplo dessa problemática seria a extinção de espécies, 

provocada muitas vezes pela caça e pesca ilegal. (MANTOVANI, 2009).  

Durante o decorrer do curso houveram momentos proveitosos, onde na primeira etapa, 

que pode ser visualizada na figura 1, foram esclarecidas todas as dúvidas, verificando - se um 

maior interesse pelos participantes. Na segunda etapa, os mesmos tiveram a oportunidade de 

conhecer o trabalho de conservação realizado pela Associação de Pesquisa e Preservação de 

Ecossistemas Aquáticos – AQUASIS, fato este pode ser observado nas figuras 2 e 3 que 

correspondem ao dia da visita a sede da ONG.  

 

Figura 01: Último dia de aula teórica do curso. 

 

 
Fonte: Arquivo PET Biologia   
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Em termo de estratégias de ensino, muitas pesquisas abordam a aula prática como 

método a qual desperta mais interesse por parte dos alunos, quando comparadas às aulas 

teóricas. Os ambientes naturais permitem que haja uma motivação e integração, onde o 

ambiente de estudo torna - se uma realidade do aluno. (SENICIATO; CAVASSAM,2008). 

Dentro da Biologia existem muitos tipos de conteúdo que a partir de uma nova forma de se 

trabalhar podem ser aprendidos mais facilmente. Estudar os seres vivos apenas teoricamente é 

muito restritivo, sendo bem mais interessante poder vê-los e senti-los em seu habitat natural. 

(OLIVEIRA, 2013).   

 

Figura 02: Visita a Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos – 

AQUASIS 

 
Fonte: Arquivo Pet Biologia 

 

Figura 03: Integrantes do PET Biologia durante a visita a sede da AQUASIS. 
 

 
Fonte: Arquivo PET Biologia 

  

622



 
 

 

Conclusões 

 

Diante a perceptível necessidade de conhecimento a respeito da conservação de 

animais marinhos, o curso obteve uma alta demanda, permitindo assim que os petianos 

trabalhassem melhor em grupo, contribuindo para o crescimento pessoal e acadêmico dos 

mesmos. Além de contribuir para a formação acadêmica dos participantes, pois os cursos 

oferecidos durante a graduação complementam os conteúdos aprendidos em sala. Bem como 

o fato de o curso ter permitido que tanto participantes quanto ministrantes pudessem debater a 

respeito das problemáticas que vem ocorrendo em ambiente marinho que acabam interferindo 

na vida de diversas espécies. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

Conceitos de matemática básica consistem em uma das grandes dificuldades dos alunos 

cursando o Ensino Médio. Assim, surgiu a necessidade de prestar auxílio a esses alunos em 

relação ao acesso à informação e conhecimento dos principais conceitos matemáticos 

cobrados na prova do ENEM para que pudessem obter resultados satisfatórios na realização 

desta. O curso foi composto por três aulas com duas horas de duração, para alunos do Ensino 

Médio de Escolas do ABC Paulista, ministradas na Fundação Universidade Federal do ABC, 

no campus Santo André, aos sábados. Durante as aulas foram abordados os conceitos 

matemáticos essenciais para realização da prova do ENEM e propostos exercícios de revisão 

cuja resolução era concluída em sala de aula. Os resultados obtidos foram que média de 

acertos nos exercícios aumentaram gradualmente conforme as dúvidas eram sanadas nas 

aulas, bem como os alunos sentiram-se mais motivados e preparados. Conclui-se que essa 

atividade de Matemática do grupo PET-CTI-UFABC contribuiu para sanar dúvidas e auxiliar 

os alunos do Ensino Médio em um melhor preparo para os exercícios que serão cobrados na 

prova do ENEM. Secundariamente, a atividade proporcionou uma aproximação desses alunos 

ao ambiente acadêmico da UFABC. 

 

Palavras – chave  

Exercícios; Matemática; Informação; ENEM; Curso. 

 

                                                
1
PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET-CTI e discente do curso BC&T da Universidade Federal 

do ABC 
2
Orientadora do grupo PET-CTI e docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição da 

Universidade Federal do ABC 
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Introdução 

As dificuldades no processo ensino-aprendizagem de matemática são amplamente 

conhecidas e que devem ser sempre questionadas e analisadas com o objetivo de otimizar o 

processo (RESENDE; MESQUITA, 2013). Nesse cenário, a vivência e relato de alunos de 

escolas públicas do Ensino Médio em relação aos conceitos matemáticos básicos tornam-se 

impactante, visto que a Matemática pode ser considerada a disciplina com maior índice de 

reprovações e que impõe temor aos alunos quando se aproxima o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). 

O relatório De Olho nas Metas de 2015-2016 apresentou um percentual de 57,1% de 

estudantes que chega ao final do Ensino Médio sem aprender o mínimo desejado nessa 

disciplina. Apesar destes dados, e sabendo-se que, no Ensino Médio, é umas das fases mais 

desafiadoras da educação básica, esta, além de se mostrar desinteressante para o estudante 

brasileiro, vem decepcionando ao que se refere em estabelecer a conexão entre o que se 

aprende nos bancos escolares e na vida do estudante (FERNANDES; ROMBAUER, 2016). 

Pensando neste contexto, os petianos do CTI-UFABC propuseram um curso 

preparatório de matemática para o ENEM cujo principal objetivo foi prestar auxílio a esses 

alunos do Ensino Médio de escolas públicas da região do ABC de São Paulo, em relação ao 

acesso à informação e conhecimento dos principais conceitos matemáticos e discussões para 

sanar dúvidas em relação à problematização envolvendo conteúdos da disciplina Matemática, 

para que esses alunos pudessem realizar satisfatoriamente exercícios que são exigidos na 

prova do ENEM, além de aproximar esses alunos com a vida acadêmica em uma 

Universidade Pública Federal.  

  

Metodologia 

Os petianos realizaram um planejamento no qual foi proposto um total de três aulas, 

cada uma com duas horas de duração, ministradas nas dependências da Fundação 

Universidade Federal do ABC no campus Santo André. As inscrições foram divulgadas pelo 

site da UFABC, na página da Pró-Reitoria de Graduação e na página do PET-CTI-UFABC no 

Facebook, por meio do qual também foi possível a realização da inscrição para reserva de 

vaga.  

Cada aula foi subdividida em i) recordação dos principais conceitos em Matemática, 

sendo eles proporcionalidade, juro simples, juro composto, porcentagem, equações 

polinomiais, funções de 1
o
 e 2

o
 grau, análise combinatória, probabilidade, geometria plana e 

geometria espacial; ii) resolução de exercícios com aplicação de fórmulas matemáticas 

compreendendo lógica e álgebra para vestibular; iii) aplicação e resolução de exercícios 

específicos para o ENEM. Em todas as etapas das aulas as principais dúvidas dos alunos eram 

sanadas prontamente.  
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Resultados e Discussão 

Se inscreveram no curso um total de mil seiscentos e dez alunos, sendo que 

conseguimos atender trezentos deles. A primeira aula, apresentou os maiores desafios, uma 

vez que, além dos conteúdos do Ensino Médio previstos (funções, noções de trigonometria) 

procurou-se abordar conceitos de nível fundamental (e.g. fatoração, potenciação, etc). 

Conforme o esperado, notou-se grande defasagem dos alunos principalmente dos 

conteúdos mais básicos. Dessa forma, foram tiradas diversas dúvidas, tanto na apresentação 

do conteúdo quanto na resolução dos exercícios. Esta ação impactou diretamente o resultado 

das aulas posteriores: reparou-se que as dúvidas começaram a ter maior correlação com o 

conteúdos típicos do Ensino Médio do que conteúdos posteriores a este, além disto, o teor das 

dúvidas gradualmente aumentou em complexidade. 

Os resultados mostraram que após as três aulas propostas para revisão dos principais 

conceitos exigidos na disciplina de Matemática para o Ensino Médio, a maioria dos alunos 

conseguiu resolver os exercícios propostos satisfatoriamente. Secundariamente, foi possível 

aproximar esses alunos do ambiente universitário, mostrando aos mesmos que com dedicação 

e esforço é possível obter uma boa nota no ENEM e assim concorrer a uma vaga pelo Sistema 

Único de Ingresso (SISU) em uma excelente Universidade Pública. 

 

Conclusões: 

Com base no que foi dito até então, pode-se concluir que o curso preparatório de 

matemática para o ENEM elaborado e ministrado pelos integrantes do PET-CTI da UFABC 

cumpriu seu objetivo. No período de 3 aulas pode-se perceber a evolução dos alunos 

participantes e seu gradual avanço para que conseguissem resolver satisfatoriamente os 

exercícios propostos. Devido ao sucesso apresentado, já se encontra em fase de planejamento 

uma edição do curso para 2019. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como instrumento de 

Transformação 

 

 

Resumo 

Atualmente, é notável a heterogeneidade existente em turmas de graduação em 

ciências básicas, tais como química, como decorrência do nível de conhecimento entre 

estudantes provenientes dos ensinos médios público e privado.  Dentro deste contexto, o 

presente trabalho relata as ações do PET Química UFRN na busca por meios de 

fortalecer o ensino de graduação através da execução de um Curso de Nivelamento. As 

áreas selecionadas para serem abordadas foram química, majoritariamente, e 

matemática. O curso se constituiu de aulas expositivas, ministradas por petianos, 

juntamente com sessões de resolução de exercícios monitoradas. No decorrer do 

minicurso, foi notório o amadurecimento intelectual dos estudantes, assim como a 

possibilidade de socialização através do estabelecimento de uma relação petianos-

ingressantes. Foi realizada uma pesquisa para mensurar o impacto da atividade, 

constatando-se a sua relevância. Para os petianos, o curso de Nivelamento se traduziu 

em uma oportunidade ímpar, especialmente no que se refere à experiência no ensino de 

química. 

 

Palavras – chave: Nivelamento. Graduação. Fortalecimento de ensino. 
 

Introdução 

A disparidade existente entre os ensinos público e privado no âmbito da 

educação básica tem consequências diretas no que tange o ensino superior. Em uma 
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primeira abordagem, contata-se que existe uma competição desleal no que se refere ao 

processo seletivo de ingresso em Instituições de Ensino Superior (IES), especialmente 

para cursos mais concorridos, e em universidades públicas. Apesar dos sistemas de 

cotas introduzidos nos últimos anos pelo governo federal, é notável que uma parcela 

considerável de estudantes provenientes de escolas públicas (geralmente partes de 

famílias piores condições financeiras) acabem optando por cursos de graduação menos 

competitivos.  

Neste contexto incluem-se os cursos inseridos nas ciências exatas e da terra, tais 

como Química, Física e Matemática. Todavia, engana-se quem faz um paralelo direto 

entre o nível de conhecimento geral requerido para acesso a estes cursos superiores e os 

requisitos para obtenção do diploma de graduação. Dentro desta ótica, o déficit trazido 

pelos alunos da grande parte das escolas públicas sobre conceitos básicos, 

especialmente em áreas básicas da ciência, acarreta em prejuízo no desempenho dos 

graduandos durante desde os estágios iniciais de seus cursos de graduação.  

O Programa de Educação Tutorial (PET), no que tange suas diretrizes básicas, 

tem dentre seus propósitos, o objetivo de estimular a melhoria no ensino de graduação, 

especialmente pela ação de seus membros como agente multiplicadores, disseminando 

novas ideias e práticas em conjunto com os outros alunos do curso
1
. Dentro deste 

contexto, o PET Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem 

contribuído com diversas ações, tais como atividades de monitoria, divulgação, 

preparação de vídeo-aulas, entre outras. Todavia, uma das principais ações do grupo 

está justamente no que se refere à tentativa de diminuir heterogeneidade intelectual 

entre os ingressantes dos cursos oferecidos pelo Instituto de Química (IQ) da UFRN, 

através do chamado Curso de Nivelamento. O presente trabalho tem por objetivo 

apresentar um relato do Curso de Nivelamento oferecido pelo PET Química UFRN no 

início do primeiro período letivo do ano de 2019, entre os dias 27 de fevereiro e 02 de 

março. Serão abordadas as estratégias de execução da ação e os principais 

desdobramentos no que tange ao fortalecimento do ensino de graduação.   

 

  

Metodologia 

Inicialmente, foi selecionado um grupo de petianos para trabalhar na ação. Após 

esta primeira etapa, foram selecionados os assuntos a serem abordados, os quais 

incluem-se tópicos de matemática e química. Cada petiano ficou responsável pela 

preparação de aulas sobre conteúdos específicos, e então ministra-las na data planejada. 

Durante a parte de execução, além de ministrante, outros petianos estiveram presentes, 

de forma a garantir suporte em caso de dúvidas, se necessário. Durante as aulas, foram 

realizadas atividades de resolução de exercícios, sob monitoria dos petianos, de forma a 

reforçar os conhecimentos adquiridos. 
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Resultados e Discussão 

O minicurso do nivelamento foi realizado na segunda semana do período letivo 

2019.1, mais especificamente entre os dias 27 de fevereiro e 02 de março, com um total 

de 30 participantes. A seleção dos conteúdos a serem ministrados durante a ação está 

apresentada na tabela 01. Dentre estes, estão conteúdos básicos de matemática e, 

especialmente, química, que se traduzem na base para as disciplinas dos cursos de 

graduação oferecidos pelo IQ. 

  

Tabela 01 - Conteúdos ministrados por dia.  

 

CONTEÚDOS MINISTRADOS DURANTE A SEMANA DE NIVELAMENTO 

Data Área Conteúdo 

Terça-feira 

27/02/19 
Matemática 

Funções: Primeiro e segundo grau, 

exponencial, logarítmica e 

trigonométrica 

Quarta-feira 

28/02/19 

  

  

Balanceamento de equações: método 

de tentativa, oxirredução e íon-elétron; 

Quinta-feira 

01/03/19 
Química Estequiometria 

Sexta-feira 

02/03/19 
  

Estrutura de Lewis e Geometria 

Molecular 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Durante a realização do minicurso, por meio de aulas e exercícios, foi possível 

notar uma clara deficiência dos alunos em assuntos específicos tanto de química quanto 

de matemática. Durante toda a atividade, os estudantes puderam interagir de forma 

bastante salutar com os petianos ministrantes e de apoio, resultando em um clima 

bastante propício para aprendizagem. Algumas questões foram bastante discutidas entre 

os próprios participantes, e, inclusive, resolvidas pelos participantes no quadro, 

fortalecendo ainda mais o clima de integralização da ação. Não obstante, a ação também 
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teve bons 

resultados no que se refere a tornar os participantes mais familiarizados com a IES. 

Com intuito de medir a importância e a qualidade tanto dos conteúdos quanto dos 

ministrantes, foi realizada uma pesquisa avaliativa com os estudantes, a qual focou 

numa avaliação geral sobre a ação, atuação dos ministrantes e relevância para a 

formação dos participantes. Os resultados da avaliação, em termos percentuais, são 

apresentados na Figura 01.  

 

Figura 01: Avaliação do Curso de Nivelamento por parte dos participantes. 

Questionamentos: (a) O que você achou da postura dos ministrantes?; (b) Você fez uso 

do conteúdo ministrado nas disciplinas do semestre? (c) O Curso de Nivelamento 

atendeu às suas expectativas? (d) Qual a importância que você atribui ao curso de 

nivelamento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

De acordo com os resultados apresentados, confirma-se não só a relevância, mas 

também a necessidade de realização do Curso de Nivelamento, visto que 93,3% dos 

alunos consideram o nivelamento importante (analisando as notas de 7 a 10). 

Adicionalmente, os resultados sugerem que o Curso de Nivelamento deve ser oferecido 

previamente ao início do período letivo, tendo em vista que 100% dos entrevistados 

utilizaram os conteúdos ministrados, seja de forma parcial (33,3%) ou integral (66,7%), 

ainda no 1° semestre dos seus cursos. Para os próximos semestres, esta será uma meta 

do PET Química, que buscará realizar esta ação com ainda mais apoio do IQ. 

Para os petianos, propriamente ditos, a realização da atividade se mostrou uma 

oportunidade ímpar no que se refere à experiência no ensino, já em nível de graduação e 

possibilidade de socialização A atividade requereu bastante empenho no que tange à 

preparação a ministração das aulas, e que se mostrou bastante satisfatório tendo em vista 

os resultados alcançados.  
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Conclusões: 

Dentro do contexto de falta de homogeneidade verificada entre estudantes 

provenientes de escolas públicas e privadas no que se refere aos conceitos e conteúdos 

básicos de química e matemática, a realização do Curso de Nivelamento por parte do 

PET Química UFRN se traduziu em uma ótima oportunidade de fortalecer o ensino de 

graduação. Na ação, foram ministradas aulas expositivas e sessões de exercícios, que 

permitiram que os estudantes assimilassem conceitos importantes para os seus cursos de 

graduação, além de propiciar momentos de socialização entre os participantes. A 

relevância do Curso de Nivelamento foi confirmada através de avaliadores quantitativos 

extraídos de um questionário realizado. Por fim, o Curso de Nivelamento se traduziu em 

uma oportunidade ímpar para os petianos, especialmente no que se refere a experiência 

na área de ensino. 

 

Referências: 

1.Manual de Orientações Básicas; Ministério da Educação; Secretaria da Educação 

Superior - SESu; Departamento de Projetos Especiais de Modernização e Qualificação 

do Ensino Superior -DEPEM; 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de transformação

Resumo
Os grupos PET’s Pedagogia e Fitoterapia desenvolveram a atividade integrada "Plantas
tóxicas nas escolas: capacitação para futuros pedagogos" de caráter extensionista que
ocorreu  devido  acreditarmos  que  o  profissional  formado  em  Pedagogia  ter  suma
importância no desenvolvimento sócio cognitivo e cultural dos infantes e, dessa forma,
julgamos ser valido o estudo e o compartilhamento de conhecimentos sobre plantas
tóxicas e a prevenção de acidentes. A metodologia adotada foi a da divisão do curso em
dois momentos: o primeiro, de caráter mais teórico, ficou sob a responsabilidade do
PET  Fitoterapia,  que  contemplou  os  estudos  teóricos;  o  segundo  momento,  foi
conduzido pelo PET Pedagogia e destinou-se às atividades praticas, ressaltando que os
dois grupos participaram ativamente de ambos os momentos. O curso culminou com a
apresentação por parte dos cursistas na Escola Estadual de Áudiocomunicação- EDAC,
de  Campina  Grande/PB,  instituição  destinada  à  educação  de  surdos.  Em  razão  do
público tão específico houve a necessidade de adaptação do material utilizado para a
Língua Brasileira de Sinais (Libras) e contou com a colaboração de estudantes surdos
do curso de Letras Libras da UAL/UFCG, na definição dos sinais para as plantas tóxicas
e também com a colaboração do funcionário surdo Joseildo Antônio Gomes que fez os
desenhos dos sinais. Como resultados podemos apontar a conscientização e aprendizado
compartilhado doa alunos de Pedagogia e para os alunos e profissionais da EDAC, além

dos conhecimentos  adquiridos,  houve a  inclusão desse publico,  que normalmente,  é
excluído das atividades dessa natureza.  Por fim,  ressaltamos o compartilhamento de
conhecimentos e experiências entre os dois Grupos. 

1PETiana discente (bolsista) do grupo PET Pedagogia e discente do curso Pedagogia da Universidade 
Federal de Campina Grande.
2 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Fitoterapia e discente do curso Medicina da Universidade 
Federal de Campina Grande.
3 PETiana tutora do grupo PET Pedagogia e docente da Unidade Acadêmica de Educação da 
Universidade Federal de Campina Grande.
4 PETiano tutor do grupo PET Fitoterapia e docente da Universidade Federal de Campina Grande.
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Palavras – chave

Atividade  extensionista;  Plantas  Tóxicas;  Prevenção;  Formação  de
professores

Introdução
O  PET  Pedagogia  da  Universidade  Federal  de  Campina  Grande-UFCG,

juntamente  com  o  PET  Fitoterapia  UFCG,  desenvolveram  a  atividade  de  caráter
extensionista  intitulada  "Plantas  tóxicas  nas  escolas:  capacitação  para  futuros
pedagogos",  cujo  público  alvo  atendido  pelo  curso  contemplou,  além de  PETianos,
alunos do curso de Pedagogia, visto que são os profissionais em formação que lidarão
diretamente com o público infantil e que terão como desafios os efeitos provocados pela
curiosidade  natural  das  crianças.  Consideramos  essa  atividade  integradora  de
fundamental  importância,  pois  buscou  promover  a  interação  entre  grupos  PET
(Fitoterapia e Pedagogia) de áreas diferentes, mas que têm a possibilidade de trocar
experiências e estudos teóricos sobre temas e conteúdos relacionados às questões da
educação sobre Plantas Tóxicas nas Escolas, os cuidados e prevenção no contexto da
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Pesquisas têm mostrado que as
principais vítimas de intoxicação são as crianças, que desde o 3º mês, período em que as
crianças levam à boca todos os objetos que pegam com as mãos, para assim obter maior
conhecimento de sua consistência, textura (FIOCRUZ, 2012; CORIAT, 2001). A cada
dez casos de intoxicação por plantas tóxicas registradas no Brasil, seis ocorrem com
crianças menores de 09 anos, e que 84% do total dessas intoxicações são acidentais. As
crianças, e mais especificamente,  os estudantes do ensino fundamental não possuem
acesso a informações corretas e concretas sobre essa problemática. Planta tóxica é todo
vegetal  que  contém  produtos  fisiologicamente  ativos  ou  substancias  tóxicas  em
quantidades suficientes para provocar, direta ou indiretamente,  efeitos nocivos e, em
alguns casos, até a morte tanto em animais como no homem. Essas plantas trazem além
da  beleza  e  exuberância  para  o  ambiente  domiciliar,  diversas  substâncias  químicas
perigosas à  saúde,  sejam crianças,  idosos ou acidentes.  São poucas estudadas sob o
ponto de vista  fitotoxicológico.  Reconhecer  as  plantas  tóxicas mais frequentes  pode
evitar  sérios  problemas.  A falta  de informação sobre toxicologia  pode causar  sérios
danos à saúde (FIOCRUZ, 2012).

Sendo  assim,  por  considerarmos  o  pedagogo  um  profissional  importante  no
desenvolvimento  sócio  cognitivo  e  cultural  das  crianças  e  jovens,  acreditamos  ser
bastante  valioso  estudarmos  e  compartilharmos,  com esse  profissional,  informações
sobre plantas tóxicas e a prevenção de futuros acidentes.

A atividade supracitada tinha como objetivos: promover, entre alunos do curso
de Pedagogia da UFCG, discussões no que diz  respeito  ao seu conhecimento sobre
plantas  ornamentais,  tóxicas  e  medicinais usadas  como ornamentação  nas  escolas  e
plantas medicinais mais usadas, principalmente sem orientação médica; apresentar as
condutas  gerais  de  primeiros  socorros  em caso  de  intoxicação  de  uma criança  por
alguma  planta;  discutir  o  papel  da  Escola  enquanto  ambiente  propício  para  a
implantação  de  ações  estratégicas  de  prevenção  às  intoxicações  humanas,
especificamente  no  que  tange  ao  contato  de  crianças  com  espécies  vegetais
potencialmente tóxicas; e viabilizar uma maior integração entre dois dos Grupos PET da
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UFCG.  No  presente  texto,  relataremos  as  etapas  de  desenvolvimento  do  curso  de
extensão e, mais especificamente, a atividade prática realizada sobre “Plantas Tóxicas:
cuidados e prevenção” na Escola de Audiocomunicação de Campina Grande- EDAC,
uma escola pública específica para surdos.

Metodologia

O curso foi constituído das seguintes etapas: apresentação  à Coordenação do
Curso de Pedagogia (UFCG), pelos tutores do PET Fitoterapia e Pedagogia; Os grupos
PET’s foram parceiros tanto na realização do curso quanto na divulgação do mesmo
entre  os  discentes,  as  inscrições  foram  online conforme  o  número  de  vagas  (40).
Posteriormente houve a capacitação dos discentes que se deu em 05 encontros de 02
horas cada.  No 1º  encontro foi  apresentado o projeto do curso para ser discutido e
pactuado com todos. Em seguida, os participantes passaram por uma sondagem para se
avaliar  seus  conhecimentos  prévios  sobre  o  assunto.  Nos  demais  encontros  foram
abordados  temas  relevantes  sobre  a  saúde  da  criança  e  do  adolescente,  práticas
determinantes  para  um  bom  desenvolvimento  infantil,  plantas  medicinais  e
fitoterápicos:  orientações  para  multiplicadores  na  promoção  do  uso  racional,  dentre
outros. Nessas etapas do curso, a PETiana de Fitoterapia Amanda Vieira Barbosa foi
quem conduziu a maior parte  dos estudos. No transcorrer do curso, as PETianas de
Pedagogia  abordaram  nos  contextos  escolares,  onde  o  estágio  supervisionado  em
educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental são desenvolvidos, de forma a
compartilhar  informações,  sobre  plantas  tóxicas,  com  os  professores  e  alunos  das
escolas campo de estágio, juntamente com os PETianos de Fitoterapia.

Da carga horária total de 20 horas que dispunha o curso, optou-se por se fazer
dois  momentos:  o  primeiro  destinava-se  aos  estudos  teóricos,  que  ficaram sobre  a
responsabilidade do PET Fitoterapia; o segundo foi destinado às atividades práticas que
ficaram  sob  a  coordenação  do  PET  Pedagogia,  ressaltando  que  os  dois  grupos
participaram  ativamente  de  ambos  os  momentos.  No  primeiro  momento,  foram
trabalhados  assuntos  relativos  à  temática  das  plantas  tóxicas,  apresentando  as
estatísticas referentes à intoxicação humanos por plantas, dados tanto nacionais quanto 

locais. O PET Fitoterapia fez uma pesquisa na qual acompanhou os casos de intoxicação
por plantas em humanos e a qual nos serviu de aporte para selecionarmos quais plantas
seriam abordadas no nosso curso. 

Figura 01: Turma do curso                                           Figura 02: Demonstração de primeiros socorros 
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Fo
nte: Arquivo do PET Pedagogia (2018)                   Fonte: Arquivo do PET Pedagogia (2018)

O  curso  contou  ainda  com  a  colaboração  de  outro  grupo,  o  PET Nutrição,
UFCG- campus Cuité, que veio ministrar uma palestra sobre a alimentação infantil nas
escolas e de um grupo de alunos extensionistas que relataram a experiência sobre o
projeto  “Plantas  tóxicas:  conhecimento  e  prevenção  de  agentes  com  crianças”
(PROBEX/ UFCG, 2018) coordenado pela professora Cristina Ruan Ferreira de Araújo
(CCBS/ UFCG) enriquecendo os estudos sobre a temática.

Figura 03: Palestra do PET Nutrição -UFCG-Cuité   Figura 04: Grupo do PROBEX/ CCBS/ UFCG

Fonte: Arquivo do PET Pedagogia (2018)                   Fonte: Arquivo do PET Pedagogia (2018)

Já o segundo momento foi destinado às atividades práticas iniciando-se com o
planejamento  e  a  produção dos  materiais  que seriam usados  na culminância  com a
apresentação  dos  conhecimentos  adquiridos  com os  alunos  e  professores  da  Escola
Estadual de Áudiocomunicação- EDAC, de Campina Grande/PB, escola  destinada a
educação de surdos, que em razão desse público tão específico houve a necessidade de
se adaptar todo o material que seria utilizado na socialização.  Ou seja, esse encontro foi
permeado pela  Língua Brasileira  de Sinais  (Libras)  e contou com a colaboração de
estudantes surdos  do curso de Letras Libras da UAL/UFCG, momento em que foram
definidos os sinais para as plantas tóxicas.

Figuras 05 e 06- Planejamento da atividade na EDAC: PETianas, alunos Letras Libras e Joseildo Gomes
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Fonte: Arquivo do PET Pedagogia (2018)                   Fonte: Arquivo do PET Pedagogia (2018)

Figuras 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13- Alguns sinais criados para as plantas tóxicas.

Plantas Tóxicas                                     Urtiga                             Mamona

 v  
      Tinhorão                                        Coroa de Cristo            Comigo ninguém pode

  
Fonte: Desenhos criados por Joseildo Antônio Gomes- Arquivo do PET Pedagogia (2018)

Resultados e Discussão

Plantas tóxicas: o conhecimento mediado pela Libras na EDAC

Essa foi uma atividade de extensão integrada e colaborativa entre os grupos
PET’s  Fitoterapia  e  Pedagogia  e  que  teve  uma  boa  repercussão  para  alunos  de
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Pedagogia,  PETianas,  alunos  e  professores  da  escola  pública  participantes  dessa
atividade  extensionista,  por  orientar  e  sensibilizar  futuros  profissionais  educadores
acerca dos riscos de acidentes entre crianças em idade escolar e do perigo do contato
com plantas tóxicas, muitas vezes usadas como ornamentação nas escolas e estimular o
desenvolvimento  de  estratégias  didáticas,  entre  os  participantes  do  curso,  no  que
concerne à aplicação dos conhecimentos adquiridos na sua atuação.

A vivência extensionista na EDAC, como dito anteriormente, foi a de exposição
dos conteúdos acerca das plantas tóxicas estudadas ao longo do curso. Em decorrência
do público atendido naquela instituição de ensino nos demandou que fizéssemos todo o
material que ali seria utilizado de forma adaptada para a Língua Brasileira de Sinais
(Libras) com muitas imagens, com colaboração de uma intérprete, pois a grande parte
do grupo não sabia Libras. Aliás, esse foi o momento em que muitos estabeleceram o
seu primeiro contato com a Libras e foram identificação com um nome (sinal) nessa
língua. De acordo com Skliar (1997) “a língua de sinais é utilizada para a transmissão
dos conteúdos escolares” em uma língua viso espacial (apud SLOMSKI, 2010, p.43) e
respeitando a língua que lhes é própria todo o nosso trabalho foi embasado na utilização
da Libras.

As imagens das plantas tóxicas foram exibidas em slides e também através de
banners e  apresentadas  pelas  PETianas  e  tutora  de  Pedagogia.  Contamos  com  a
colaboração de alunos surdos do curso de Letras Libras da UFCG e de Joseildo Antônio
Gomes (funcionário surdo), os quais colaboraram desenhando e criando sinais para as
plantas tóxicas e gravaram vídeos com a explicação dos sinais por eles atribuídos a cada
planta. O tutor do PET Fitoterapia, Professor Saulo Rios Mariz, fez uma explanação
final sobre o tema abordado.

A posteriori, como forma de interação entre os participantes foi confeccionado e
aplicado um jogo pelas PETianas, o Jogo da Trilha, contendo desenhos dos sinais das
plantas.  Durante o jogo era solicitada aos alunos que dissessem que planta era aquela,
continha também a imagem das plantas e os alunos tinham que nos dizer o sinal delas,
essa trilha só foi possível devido a Joseildo Gomes que colaborou fazendo os desenhos
dos sinais criados. 

Foi uma experiência riquíssima, permeada por troca de conhecimentos com a
comunidade surda, mediada pela Libras, sobre plantas tóxicas, com a participação de
todos os alunos e professores da instituição.

Figuras 14, 15, 16 e 17- Momentos de socialização da atividade na EDAC
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Fonte: Arquivo do PET Pedagogia (2018)                   Fonte: Arquivo do PET Pedagogia (2018)

Fonte: Arquivo do PET Pedagogia (2018)                   Fonte: Arquivo do PET Pedagogia (2018)

Conclusões

Como  resultados,  apontamos  além  da  conscientização  alcançada  entre  os
discentes do curso de Pedagogia e do aprendizado compartilhado, levando-o refletir a
sua atuação e a problemática das intoxicações por plantas, além de terem a oportunidade
de contato com as pessoas surdas e a Libras, uma experiência única e enriquecedora na
EDAC, cujo público normalmente é excluído das atividades.

Para os alunos surdos e profissionais da EDAC, esses conhecimentos foram
importantes pois, a maioria conhecia as plantas, porém, não sabiam que eram tóxicas.
Ademais, o estudo foi exposto em Libras, com interpretação simultânea pela intérprete
da instituição. Houve a participação efetiva dos alunos aguçando a curiosidade sobre as
imagens e sinais das plantas tóxicas. 

Consideramos,  assim,  que  essa  ação  extensionista  se  constituiu  como  um
momento  sem  igual  de  compartilhamento  de  vivências  mediadas  pela  Libras  e  de
estratégias de prevenção às intoxicações infantis. Com efeito, houve o exercício da troca
de  conhecimentos,  um  dos  principais  fundamentos  da  extensão  universitária,
visualizando as possibilidades de se transformar conhecimentos teóricos sobre plantas
tóxicas  em elementos  norteadores  de  ações  concretas  de  prevenção de  modo a,  em
médio  e  longo  prazo,  contribuírem  para  a  redução  da  ocorrência  de  intoxicações,
colaborando com a melhoria da saúde e qualidade de vida da população.
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Resumo 

A proposta de atividades acadêmicas de extensão traz à sociedade um leque de 

oportunidades em difusão de conhecimento variados. Dessa forma, houve o 

questionamento de como o grupo PET de Engenharia Mecânica poderia contribuir com 

instituições de ensino. Objetivamos propor cursos básicos com o intuito de apresentar 

informações sobre sistemas, equipamentos e serviços relacionados à nossa engenharia. 

Ministramos aulas em escolas de ensino médio público com a temática no campo da 

Energia, conciliando o conhecimento adquirido nas diversas disciplinas do alunado com 

algumas de nossas áreas de atuação. A atividade gerou esclarecimento e interesse sobre 

áreas em que um engenheiro pode atuar para aqueles que estão prestes a entrar no 

ensino superior, além de mostrar aplicações das ciências exatas que os mesmos 

estudavam no ensino médio. Assim, configura-se como uma meta do PET expandir os 

horizontes para divulgação de conhecimentos em instituições externas à academia, 

buscando fazer com que a sociedade evolua cada vez mais quanto à compreensão dos 

mecanismos de nossa área. 

 

Palavras-chave: Atividade de extensão. Difusão de conhecimento. Engenharia 

mecânica. Fontes energéticas. 

 

Introdução 

É bastante comum observar nas pessoas sem formação específica na área um 

completo desconhecimento sobre o funcionamento de alguns equipamentos, processos e 

sistemas relacionados à Engenharia Mecânica, bem como os meios pelos quais as fontes 

de energia que os alimenta são produzidas. Enxergando nesta situação uma 

oportunidade de ação extensionista, o PETMEC-CG oferece nas escolas e instituições 

da sociedade civil cursos básicos e introdutórios relacionados a aplicações e áreas de 
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atuação do engenheiro mecânico, dando um destaque especial as fontes de energias 

renováveis e não renováveis, que é uma das principais temáticas presentes no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), auxiliando assim a preparação dos alunos para o 

exame. 

O crescimento urbano e industrial necessita cada vez mais de fontes energéticas, o 

que leva ao aumento da emissão de poluentes no meio ambiente, o que provoca uma 

insegurança energética associada ás mudanças climáticas. Neste contexto, a implantação 

e o uso de energias renováveis é capaz de promover essa segurança, contribuindo para o 

desenvolvimento social e econômico, para a universalização do acesso à energia e para 

a redução de efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde.  

As fontes de energias renováveis possuem a capacidade de regenerar-se 

espontaneamente ou através da intervenção humana [1]. São consideradas energias 

limpas, pois os resíduos deixados na natureza são nulos, sendo assim de extrema 

importância a difusão dessas informações, (incluindo tipos, limitações e locais 

favoráveis para implementação de cada uma delas) possibilitando aos nossos jovens do 

Ensino Médio, dessa forma, o melhor entendimento sobre o assunto, conscientizando-os 

da importância e dos benefícios do uso das energias renováveis. 

Já as fontes de energias não renováveis são aquelas que se encontram na natureza 

em grandes quantidades na atualidade, mas uma vez esgotadas, não podem mais ser 

regeneradas. Têm reservas finitas, pois é necessário muito tempo para sua formação na 

natureza. São consideradas energias poluentes, porque sua utilização causa danos para o 

meio-ambiente, devendo assim, sempre que possível, serem evitadas [2]. 

 

Metodologia 

Para início da atividade fez-se o contato com as escolas e instituições pré-

selecionadas para desenvolvimento do curso Fontes de Energias Renováveis e Não 

Renováveis, verificando a aceitação e possibilidade para sua realização em cada 

organização contatada. Posteriormente, foram agendadas as datas e definidos os locais 

para a realização. O curso contou com carga horária máxima de 8 horas e ofereceu até 

40 vagas por turma. Os inscritos no curso foram orientados por material bibliográfico e 

apresentações multimídia com figuras, filmes e animações, assim como protótipos para 

facilitar a compreensão dos conteúdos apresentados. 

 

Resultados e Discussão 

A atividade de Cursos Básicos atendeu com o proposto de apresentar e esclarecer 

dúvidas sobre uma área de estudos da engenharia mecânica para um público que não 

possuía tamanha informação. O tema Fontes de Energia Renováveis e Não Renováveis 

apontou uma série de assuntos que se iniciam pelos conceitos teóricos aprendidos a 

partir do ensino médio, sobre os tipos de energia presentes na natureza, até a aplicação 

desses para as formas de produção de energia na sociedade, além de fazer a comparação 

entre as duas classes de produção descritos pelo título e apresentação do maquinário 

utilizado nos processos. 

Os públicos alvos foram alunos de turmas do 3º ano do ensino médio, das escolas 

públicas, cujo normalmente nesse estágio da vida estão na ansiedade em decidir qual 
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curso seguir no campo profissional. Mediante uma aula de cunho diferente daquelas que 

estavam acostumados, que casou conteúdos de engenharia ao conhecimento que já 

portavam, os alunos demonstraram grande interesse ao ficarem atentos a cada detalhe 

apresentado e ao realizarem perguntas sobre tudo aquilo que era inédito a eles. 

A atividade gerou excelentes repercussões nas escolas, de tal forma que as demais 

turmas nas quais não tiveram a mesma chance de presencia-la, solicitaram realizações 

futuras de mais aulas desse caráter. 

 

Figura 01: Momento durante o curso ministrado pelo PETiano Israel Paes na Escola Estadual 

Ademar Veloso Silveira da cidade de Campina Grande - PB. 

 
Fonte: Autoria própria do Grupo PET-MEC. 

 

Conclusões 

Os Cursos Básicos oferecidos pelo grupo PET-MEC-CG trata-se de atividade 

extensionista importante do grupo cuja realização foi dificultada pela lenta e entravada 

negociação com os setores e organizações alvo da proposta. No decorrer da atividade, o 

curso foi elaborado pensando na melhor maneira de ser ministrado nas escolas e 

instituições de Campina Grande-PB, visando o bom entendimento por parte dos alunos. 

Foram agendados 8 encontros com diferentes turmas de diferentes escolas, 5 foram 

realizados com sucesso e 3 as datas precisaram ser remarcadas, no entanto não houve o 

encontro de data satisfatória entre as partes.  

Em 2018, o resultado obtido com essa atividade foi bastante satisfatório, tendo em 

vista a quantidade de alunos atingida (138 alunos) nos cursos realizados atrelado ao 

grau de satisfação mostrada pelos alunos ao término do curso. 

Em resumo, a atividade foi completamente concluída, devendo receber a mesma 

atenção do Grupo nos anos subsequentes, buscando trabalhar em novas temáticas de 

curso, que além de possuir relação com a Engenharia Mecânica, estejam presentes no 

Exame Nacional do Ensino Médio, dando assim, um incentivo extra de interesse por 

parte dos alunos para com o curso. 

642



 
 

Referências 
 

[1] Fontes de energia renováveis e não renováveis. Disponível em: 

<https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/ctpmbarbacena/2403

2014071521563.pdf>. Acesso em: 20/03/2019. 

 

[2] IPCC - Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. IPCC - Capítulo 10: 

Emissões da Pecuária e do Manejo de Dejetos. Disponível em: <http://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp>. Acesso em: 20/03/2019. 

 

643



 
 

 

 

 

 

Da Ilha à Utopia: o Trajeto Florianópolis-Cabo Polônio como Possibilidade de 
(Re)Construção dos Estudantes de Geografia 

 
Bernardo Simon Provedan ; Leonardo Martins Bandeira ; Thalita Reis Magalhães ; Vera 1 2 3

Lucia Nehls Dias . 4

nardoprovedan@gmail.com 
PET Geografia, Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, Santa 

Catarina. 
 

Educação como meio de transformação 
 
Resumo 
Os cinco sentidos do corpo humano são simultaneamente ativados, imersos e integrantes no             
espaço em diversas situações de nossas jornadas pessoais, principalmente em uma saída de             
campo. Consideramos no trabalho que se segue, os sujeitos como seres ativos e passivos, das               
diversas perspectivas e dinâmicas afloradas em trajetos durante saídas de campo. Assim,            
através desta prática fundamental à ciência geográfica, é possível o exercício do olhar e da               
reflexão in loco , seja em uma paisagem específica ou em uma continuidade espacial que              
componha diversas paisagens. Desta forma, além de (re)construir conhecimento acadêmico e           
social, o projeto de Ensino Trilhas e Trilhos do grupo PETGeografia, tem aplicado a              
Educação Tutorial na organização e execução de saídas de campo, propiciando aos PETianos             
e demais estudantes do curso, experiências únicas de formação profissional e cidadã. 
 
Palavras – chave  
Pesquisa; Interdisciplinaridade; Ensino; Percepções; Paisagem;  
 
 
 
 
 

1 PETiano egresso do grupo PET Geografia e discente do curso de Geografia bacharelado da Universidade do 
Estado de Santa Catarina 
2 PETiano egresso do grupo PET Geografia e discente do curso de Geografia bacharelado da Universidade do 
Estado de Santa Catarina 
3 PETiana egressa do grupo PET Geografia e discente do curso de Geografia licenciatura da Universidade do 
Estado de Santa Catarina 
4 PETiana tutora do grupo PET Geografia e docente do Departamento de Geografia do Centro de Ciências 
Humanas e da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina 
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Introdução 
 
O projeto de ensino Trilhas e Trilhos consiste na construção interdisciplinar de uma saída de               
campo, atividade de extrema importância para o desenvolvimento da ciência geográfica, pois            
distancia o estudante do método de ensino tradicional (pautado no estudo de diversos             
conceitos, porém sem o elemento prático) e aproxima-o do conteúdo aprendido em sala de              
aula, articulando-o à realidade do indivíduo. Conforme Seniciato e Cavassan (2004): “Além            
dos aspectos emocionais envolvidos – que podem ser importantes para a motivação em             
aprender –, as aulas de campo favorecem também uma abordagem ao mesmo tempo mais              
complexa e menos abstrata dos fenômenos estudados”. Alguns conceitos abordados na           
Geografia necessitam de elevado teor de abstração, desta forma, o trabalho in loco visa              
estreitar estas lacunas. Levando em conta as diferentes faces do trabalho de campo,             
concorda-se com Marcos (2006):  

“Enquanto recurso didático, o trabalho de campo é o momento em           
que podemos visualizar tudo o que foi discutido em sala de aula, em             
que a teoria se torna realidade, se “materializa” diante dos olhos           
estarrecidos dos estudantes [...], enquanto um instrumento de        
pesquisa (é um) dos mais importantes para a produção do          
conhecimento geográfico, momento em que o tema de estudo se          
desvenda diante dos olhos e obriga a estarmos atentos, de modo a            
que nada fuja à investigação. É preciso olhar com profundidade e           
observar, sobretudo aquilo que não havíamos considerado antes de         
sair para campo” 
 

Tendo em vista esses preceitos, no momento de organização do campo, foi indicado o destino               
de Cabo Polônio, por apresentar um diferencial em relação ao nosso cotidiano. Ou seja, por               
suas características físicas serem bastante únicas e marcantes, assim como a história de sua              
ocupação. Além disso, o trajeto percorrido se dá através dos biomas da Mata Atlântica e dos                
Pampas que possuem enorme biodiversidade e descontinuidades paisagísticas, caminho         
bastante instigante para aprendices de geógrafos. 
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Metodologia 
 
O trabalho de campo sempre ganha um lugar de destaque quando se trata do curso de                
Geografia. Uma ciência destinada ao estudo das relações entre a sociedade e o meio não pode                
somente limitar-se ao âmbito teórico, precisa presenciar, colocar em prática a teoria absorvida             
nas salas de aula. Alguns pesquisadores abordam o campo como indispensável no ensino de              
Geografia, pois com as idas a campo os estudantes podem focar na paisagem e descrevê-la,               
trazendo no conceito da paisagem as diversas escalas trabalhadas pelos profissionais           
geógrafos: local, regional e global. Jean Tricart, em seu artigo “O campo na dialética da               
Geografia”, indica que “tal experiência só pode ser adquirida de maneira válida no campo,              
quer se trate de identificar um relevo de costa, um lençol aluvial, um pousio social, uma                
savana, terras de cultivo reunidas, um centro comercial ou um bairro industrial”. 
A paisagem pode ser caracterizada conforme a especificidade quando se torna problemática            
de pesquisa. Na visita a campo se pode trabalhar com as duas principais divisões da               
Geografia. A geografia humana, que traz como seu objeto as relações desenvolvidas pela             
sociedade, seja nos âmbitos econômicos, políticos e sociais de planejamento urbanos, agrário,            
seja nas escalas local, regional ou mundial. Na área física da ciência busca-se na paisagem a                
identificação dos processos naturais ou antrópicos na formação do planeta e de como isso              
pode afetar a relação sociedade/meio, através de estudos de pedologia, geomorfologia,           
geologia, biogeografia e climatologia. 
Baseado na dialética do trabalho de campo, o projeto Trilhas e Trilhos teve como objetivo a                
investigação de locais que apresentassem entrelaçados os aspectos físicos e humanos. Assim o             
estudante conseguiria ter uma maior interação com as duas vertentes da ciência geográfica,             
como o que foi proposto na última expedição à Cabo Polônio em 2018. Percorreu-se o trajeto                
de Florianópolis com destino ao vilarejo de Cabo Polônio, localizado no litoral Uruguaio, cuja              
característica paisagística revelou um ambiente bucólico bastante contrastante aos         
encontrados nos vilarejos modernos. 
O trajeto revelou uma diversidade de paisagens ao longo do percurso, mas destacaremos os da               
chegada à localidade, mais precisamente entre o centro de informações e o vilarejo             
propriamente dito. Neste itinerário, encontra-se dunas oriundas de processos eólicos, cobertas           
com uma vegetação rasteira, até a chegada na praia banhada pelas águas do oceano Atlântico,               
onde já é possível avistar a vila. Ao alcançar a vila observa-se o quanto o local se torna único,                   
como afirmou um turista norte-americano presente na cidade: “Cabo Polôni é tão colorido que              
parece um sonho”. 
No primeiro dia de saída a campo foi desbravado o povoamento de Cabo Polônio,              
utilizando-se da observação, análise e registros fotográficos do local, baseando-se nas teorias            
aprendidas durante o curso e com aulas pré-campo, o grupo pode descrever os aspectos físicos               
e humanos da comunidade, as praias formadas por depósitos marinhos através da regressão do              
nível do mar e as rochas que constituem as três ilhas frontais a praia. Ilhas estas que se tornam  
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santuário da vida marinha, unidade de conservação biológica de lobos e leões marinhos, que              
nos meses de inverno migram da Antártida a procura de águas mais quentes para reprodução e                
alimentos. 
Misturando-se a paisagem natural se encontra a parte urbanizada da vila, que devido suas              
barreiras naturais se mantém distante da correria dos grandes centros urbanos, tendo um estilo              
arquitetônico e urbanístico singular. Como é retratado por GRANSOTTO, L. R.(2009): 

“Cabo polônio consegue, mesmo no século XXI, permanecer com um          
considerável isolamento. A dificuldade de acesso ainda imposta pela         
natureza (as dunas como muralhas de areia por outro lado e a            
imensidão do mar pelo outro) e pelo homem (a proibição de acesso de             
veículos particulares) distância o povoamento do resto do mundo. Essa          
distância, esse isolamento se tornou necessário e formador da própria          
utopia de Cabo, quando o lugar possibilidade de refúgio em tempos de            
cercamentos de liberdades nos momentos difíceis da ditadura uruguaia.  
E, na sequência de sua história, constituinte de suas características          
enquanto alternativa de vida urbana.”  
 

O segundo dia foi destinado a uma trilha pelos campos de dunas, situados dentro de uma                
reserva ecológica. Local ocupado por espécies vegetais de primeira geração, tornando as            
dunas estáveis, desenvolvendo a sucessão ecológica dos extratos vegetais característicos da           
região.  
A singularidade do local faz com que a percepção do modo de vivenciar as experiências do                
cotidiano do ser humano “urbanizado” seja modificada através do questionamento do estilo de             
vida da atual sociedade. Cabo se torna um contraponto para os padrões impostos pela              
globalização, instituindo uma vida mais lenta e artesanal, guiada pela dependência mais            
visceral da natureza. A falta de luz elétrica em abundância e de contatos com redes nacionais                
e internacionais de televisão e internet garantem este isolamento e a sensação de se viver num                
mundo a parte.  
O processo de pesquisa/investigação é, também, um processo de autoconhecimento, ou seja, o             
reconhecimento de nós no mundo. (SUERTEGARAY, 2002), esta reflexão converge com a            
percepção dos participantes ao presenciar a transformação da paisagem ao longo do caminho             
percorrido. A inserção dos estudantes neste novo meio, alimenta a busca pelas formas de              
compreendê-lo e vivenciá-lo, fato que auxilia os processos de reconstrução de cada indivíduo,             
dada a grande diversidade cultural do local.  
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Resultados e Discussão 
 
O campo em questão foi idealizado e organizado por estudantes para estudantes, e             
considerando o desafio, a parceria com o departamento foi imprescindível para que fosse             
possível realizar a locação do transporte e o pagamento das diárias dos motoristas.  
O projeto que deu origem ao campo, é inovador em sua metodologia pois nunca antes houve                
um projeto no curso capaz de proporcionar a elevação do conhecimento através da integração              
dos estudantes, de forma a compartilhar os diferentes saberes individuais e coletivos. Pode-se             
dizer então que, através deste projeto, foi possível colocar em prática a filosofia da Educação               
Tutorial, uma vez que apesar de estarem em fases diferentes do curso, todos os estudantes               
estavam em posição de horizontalidade em relação aos conhecimentos geográficos, sendo           
capazes de complementar os saberes e percepções. Essa relação é prevista no Manual de              
Orientações Básicas do PET: 

“O método tutorial permite o desenvolvimento de habilidades de         
resolução de problemas e pensamento crítico entre os PETianos, em          
contraste com o ensino centrado principalmente na memorização        
passiva de fatos e informações, e oportuniza aos estudantes         
tornarem-se cada vez mais independentes em relação à administração         
de suas necessidades de aprendizagem” 

Para fins da edição do ano de 2018 em Cabo Polônio, aplicou-se ao estudante um questionário                
virtual. O objetivo foi captar as percepções individuais, bem como as demandas para a              
execução da próxima edição do projeto. Na maioria das respostas evidenciou-se o isolamento             
geográfico, tecnológico e, também, a mistura entre culturas que se expressam nas formas             
arquitetônicas como os grandes destaques da experiência. 
A dicotomia entre “Cabo Roots” e “pequena Grécia” foi evidente na percepção dos             
participantes. Além disso, muitos estudantes se sentiram visualmente impactados pela          
diversidade da fauna local, sendo possível a observação de várias espécies de aves, roedores e               
a grande expressividade da presença de mamíferos marinhos, principalmente os lobos e leões. 
A experiência de, nos dias de hoje, viver sem internet, energia elétrica, chuveiro de água               
quente, foi ímpar e permitiu reflexão sobre a relação homem/natureza como principal            
elemento que tangenciou as experiências e suas respectivas atitudes ambientais. Com a            
ausência da internet, as pessoas foram induzidas a restabelecer antigos mecanismos de            
socialização, músicas, danças e o mais simples deles, uma boa roda de conversa.  
 
 
 
Estas interações praticadas, ao contrário de que se pensou previamente, não se restringiram             
somente aos moradores locais. Os estudantes se depararam com viajantes do mundo inteiro,             
enriquecendo a absorção de novas culturas, bem como tendo a oportunidade de se relacionar 
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com diversas perspectivas em relação a Cabo Polônio. Desta forma, foi possível conceber a              
complexidade que é a sociedade local do vilarejo, que ao longo dos anos acabou se tornando                
um refúgio de preservação às culturas tradicionais, fauna e flora. 
 
Conclusões 
 
Os objetivos propostos de complementação dos conteúdos ministrados no curso          
proporcionaram uma experiência diferenciada na vida acadêmica dos envolvidos. Através do           
incentivo à Educação Tutorial durante a viagem, promoveu-se um ambiente informal de troca             
de saberes que uniram as múltiplas variáveis do saber geográfico. O projeto promoveu uma              
vivência única através da integração e troca entre os estudantes de diversas fases do curso de                
Geografia. 
A possibilidade de analisar um local com diferenças marcantes se comparadas ao ambiente             
urbano no qual se situa a universidade foi também outro ponto bem explorado pelo grupo. No                
retorno a Florianópolis a certeza é de que se tinha estado em um lugar único e que os                  
conhecimentos ali adquiridos ecoaram nas suas respectivas graduações. O projeto Trilhas e            
Trilhos foi, portanto, em sua terceira edição, uma confirmação da necessidade do uso da saída               
de campo para o ensino da Geografia e das inúmeras possibilidades que o mesmo pode trazer                
aos discentes.  
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EIXO TEMÁTICO: Saúde Coletiva como meio de Transformação 

 

Resumo 
A doação e o trabalho voluntário destacam os valores humanos fundamentais como            
empatia, respeito e generosidade. Doar é um ato de solidariedade que pode beneficiar             
inúmeras pessoas, além de motivar que mais ações aconteçam. No caso da doação de              
sangue, é um ato que pode salvar muitas vidas, e a demanda dos hemocentros é               
constante, visto que o número de doações recebidas é muito inferior à demanda. O ato               
de doar é abordado em algumas épocas do ano em campanhas que buscam trazer              
melhorias na qualidade de vida de famílias atingidas por calamidades. Com a            
proximidade do inverno, a doação de agasalho é uma maneira de minimizar o             
sofrimento de pessoas que possam estar em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, o             
PET Medicina Veterinária/Agricultura familiar realizou as campanhas de doação de          
sangue e de agasalho no ano de 2018 para ajudar pessoas socialmente vulneráveis e              
despertar o senso de cidadania e solidariedade dos petianos, da população acadêmica e             
dos cidadãos do município de Realeza-PR. 
 
Palavras - chave  
Arrecadação de roupas; Educação Social; Benefício mútuo. 
 
Introdução 

A doação e o trabalho voluntário destacam os valores humanos fundamentais           
como empatia, respeito e generosidade. Dessa forma, a doação de sangue é uma forma              
de compartilhar a vida, uma vez que esta é insubstituível, e o sangue de uma doação                
pode beneficiar até 4 pessoas. No Brasil apenas 1,6% da população doa sangue, quando              
o ideal seria 3 a 5%, sendo que 3,5 milhões de pessoas precisam de transfusão de sangue                 
todo ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). Torna-se necessário a busca de incentivo            
à população para que doem sangue, considerando que existe falta de informação e             

¹PETiano bolsista PET - Medicina Veterinária/ Agricultura Familiar, Universidade Federal da Fronteira 
Sul, Realeza - Paraná. 
²PETiano bolsista voluntário PET - Medicina Veterinária/ Agricultura Familiar, Universidade Federal da 
Fronteira Sul, Realeza - Paraná.  
³Tutora do PET - Medicina Veterinária/ Agricultura Familiar, Universidade Federal da Fronteira Sul, 
Realeza - Paraná. 
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incentivo às doações constantes, pois esta deve ser voluntária e rotineira na vida das              
pessoas (TOLLER et al., 2002).  

As campanhas de doação de sangue buscam conscientizar e informar a           
população, além de estimular o hábito da responsabilidade social. Contribuem para a            
falta de sangue, as doações reposicionais seletivas e a não participação dos jovens             
universitários (DA CUNHA; DIAS, 2008). A doação de sangue é regulamentada pela            
Portaria nº 343/2002 do Ministério da Saúde, que estabelece que a doação de sangue              
deve ser altruísta, voluntária e não gratificada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).           
Contudo, são inúmeros os fatores que levam a população a não doar sangue, como              
mitos, preconceitos e contexto sociocultural (DE MOURA et al., 2006). 

O ato de doar é abordado em algumas épocas do ano em campanhas que buscam               
trazer melhorias na qualidade de vida de famílias atingidas por calamidades. As doações             
não se restringem ao sangue, envolvem também alimentos, agasalhos e brinquedos. Os            
motivos que levam as pessoas a doar são solidariedade, empatia, além da satisfação e              
realização por parte de quem doa. E os motivos para que a doação não ocorra são a falta                  
de conhecimento, aspectos éticos e religiosos (DE SOUZA; FREITAS, 2019). 

Com o objetivo de promover a solidariedade, cidadania, responsabilidade         
pessoal e coletiva e a preservação da vida dos petianos, da população acadêmica e dos               
cidadãos do município de Realeza-PR, o PET Medicina Veterinária/Agricultura         
Familiar da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Realeza, realizou           
duas campanhas no ano de 2018: doação de sangue e de agasalho. 
 
Metodologia 

A campanha de doação de sangue foi realizada junto ao Hemocentro de            
Francisco Beltrão - PR, localizada a 60 km da cidade de Realeza - PR. Seis petianos se                 
propuseram a doar sangue e as demais vagas foram ofertadas aos acadêmicos da             
instituição, totalizando 14 pessoas. O transporte foi disponibilizado pelo Posto de Saúde            
de Realeza, e a atividade aconteceu no dia 23 de novembro de 2018 no período da                
manhã. 

A campanha do agasalho, intitulada Doe Calor, foi realizada no primeiro           
semestre do ano. Os meses de março e abril foram destinados à organização da              
atividade e a realização de parceria com a Secretária de Assistência Social e Prefeitura              
Municipal de Realeza - PR. Estabeleceu-se como pontos de coleta o bloco de aulas da               
UFFS, possibilitando que alunos, docentes e servidores colaborassem com as doações e            
a Casa da Cultura localizada no centro do município, para que as arrecadações se              
estendessem a toda à comunidade. As caixas para coleta foram deixadas nos respectivos             
locais no mês de maio, onde permaneceram até a primeira semana do mês de junho.  

A divulgação da campanha foi realizada por meio das redes sociais, cartazes e             
oralmente, visto que os petianos passaram nas salas de aulas nos cursos integrais e              
noturnos, e divulgação na Rádio Comunitária da cidade. Na primeira semana do mês de              
junho as caixas foram recolhidas dos pontos de coleta e encaminhadas para a sala PET               
onde os petianos realizaram a seleção e separação das doações. 
 
Resultados e Discussão 

Após todas as averiguações necessárias realizadas pelo atendimento        
especializado do Hemocentro, nove dos quatorze acadêmicos foram classificados como          
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aptos para a coleta de sangue. De acordo com De Moura et al (2006), o perfil das                 
pessoas que doam sangue periodicamente são jovens (64%), com predomínio do sexo            
masculino (71%), com nível de escolaridade elevado (88%). Os motivos pelo qual doam             
sangue a primeira vez é a solidariedade (44%) e nas doações posteriores o senso de               
responsabilidade social (42%). O conhecimento da importância da doação constante é           
consenso de 62% dos doadores.  

Com relação à campanha de doação de roupas e agasalhos à Associação de Pais              
e Amigos dos Excepcionais - APAE do município foram entregues parte das            
arrecadações, principalmente as infantis, beneficiando cinco famílias diretamente,        
enquanto as demais doações foram destinadas a feira interna para o levantamento de             
fundos resultando em benefício coletivo. O restante das doações foram entregues ao            
Centro de Referência da Assistência Social - CRAS que contava com 90 famílias             
prioritárias e 200 famílias referenciadas. Estas doações ficaram à disposição das           
famílias que necessitavam e desejavam retirar alguma peça de roupa ou calçado e foram              
entregues às famílias ou ao lar de crianças conforme verificado a demanda. 
 
Conclusões: 

A doação de sangue e agasalho promoveu o benefício a indivíduos socialmente            
vulneráveis propiciando conforto e dignidade, além de reafirmar o cunho social do PET             
Medicina Veterinária/Agricultura Familiar, integrando acadêmicos, docentes, servidores       
e a comunidade do município de Realeza, gerando benéfico mútuo a todos os             
envolvidos.  

 
Referências: 
 
DE MOURA, Aldilene Sobreira et al. Doador de sangue habitual e fidelizado: fatores             
motivacionais de adesão ao programa. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, v.            
19, n. 2, p. 61-67, 2012. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Ministério da Saúde convoca população para doar sangue.           
Disponível em:  
<http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42673-ministerio-da-saude-convoc
a-populacao-para-doar-sangue>. Acesso em: 12 abr. 2019. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução -          
RDC nº 343, de 13 de dezembro de 2002. Brasília, 2002. 
 
SOUZA, Luciana Karine de; FREITAS, Lia Beatriz de Lucca. A Doação na Literatura             
Científica Nacional: Contribuições à Psicologia Moral. Psico-USF, v. 24, n. 1, p.            
159-171, 2019. 
 
TOLLER, Aline et al. Campanha de incentivo à doação de sangue. Disciplinarum            
Scientia Saúde, v. 3, n. 1, p. 73-88, 2002. 
 

653



 
 

 

 

DESAFIO APLICADO À DISCIPLINA DE INTRODUÇÃO À ENGENHARIA 

QUÍMICA 

 

Mírian Naomi Sakurai
1
; Talia Rodrigues

1
; Marcos de Souza

2
.  

miriannaomi.pet@gmail.com 

PET Engenharia Química - PET EQ, Universidade Estadual de Maringá - UEM, 

Maringá, Paraná. 

 

EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

Resumo 

Este trabalho visa descrever o Projeto Desafio que propõe uma experiência 

prática com a Engenharia Química para os graduandos do primeiro ano do curso de 

Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá - UEM. Compreende-se a 

necessidade de um contato prático com o curso para que o graduando conheça mais a 

engenharia, suas aplicações e possa colocar em prática alguns dos conhecimentos 

teóricos adquiridos em sala de aula. Portanto, o projeto sugere que os alunos construam 

um protótipo de um equipamento industrial em pequena escala, o qual foi previamente 

escolhido e testado pela comissão de organização do projeto.  Uma aproximação do 

Departamento e do PET - Engenharia Química com os graduandos é verificado, o que 

ajuda na divulgação do programa para que os alunos conheçam mais sobre suas 

atividades. Além disso, agrega conhecimento aos graduandos do primeiro ano por 

desafiá-los a criar um protótipo mesmo que ainda não tiveram um contato direto com a 

engenharia. 

 

Palavras – chave  

Prática, evasão, protótipo, projeto, indústria; 

 

Introdução 

A modelagem e simulação em processos da engenharia possuem grandes 

vantagens, dado que, permitem obter conclusões sobre operações antes mesmo de serem 

projetados ou concluídas. Segundo BANKS (1998), simulação compreende na 

reprodução de uma história artificial para moldar conclusões relacionadas às 

propriedades do processo real. Dessa forma, com a simulação pode-se prever possíveis 

contratempos e consertá-los antes de acontecerem. Nesse contexto, a aplicação de 

                                                
1
 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Engenharia Química e discente do curso de Engenharia 

Química da Universidade Estadual de Maringá. 
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PETiano tutor do grupo PET Engenharia Química e docente do Departamento de Engenharia Química 

da Universidade Estadual de Maringá. 
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práticas de engenharia relacionadas aos estudos teóricos cotidianos da graduação são 

formas de incentivar o pensamento otimizado dos alunos em questão. 

A evasão no ensino é um dos grandes problemas do Ensino Superior Brasileiro. 

O abandono do aluno sem a finalização dos seus estudos representa uma perda social, 

de recursos e de tempo de todos os envolvidos no processo de ensino, pois perdeu o 

aluno, seus professores, a instituição de ensino, o sistema de educação e toda a 

sociedade, como citado no artigo “Panorama da evasão no ensino superior brasileiro: 

aspectos gerais das causas e soluções”. Uma das causas da evasão nos cursos 

tecnológicos, como a Engenharia Química, é a falta de contato direto, principalmente no 

início da graduação, com a área de trabalho que o graduando atuará futuramente. Visto 

isso, é de extrema relevância a aproximação das disciplinas teóricas com projetos 

práticos para que haja essa dinâmica entre aulas teóricas e práticas no ramo da 

engenharia. 

Durante o primeiro ano da graduação de Engenharia Química, a grade curricular 

é constituída em sua maior parte por matérias básicas como cálculo, física e química e 

os alunos não se relacionam tanto com algo prático relacionado ao curso podendo, às 

vezes, aumentar o número de evasões no curso. Com o intuito de propor uma 

experiência prática atrativa envolvendo a Engenharia Química para os alunos do 

primeiro ano da graduação, surgiu o Projeto Desafio, que é realizado pelo PET 

Engenharia Química em parceria com o Departamento de Engenharia Química da 

Universidade Estadual de Maringá e aplicado na disciplina “Introdução à Engenharia 

Química”. O objetivo do projeto é desafiá-los a elaborar, em grupo, um protótipo de 

algum equipamento relacionado à área.  

O projeto ocorreu pela primeira vez em 2016 e o equipamento escolhido foi uma 

torre de resfriamento. A torre de resfriamento, Figura 1, é um dispositivo de remoção de 

calor usado para transferir calor residual de processo para a atmosfera. Uma corrente 

com resíduo em alta temperatura entra em contato com outra corrente fria, e através 

desse contato há a transferência de energia, resfriando a corrente quente. 

Figura 1: Torre de resfriamento. 

 

Fonte: Evapco
 
[3]. 
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Em 2017 o equipamento escolhido foi a torre de absorção, Figura 2, um 

equipamento de separação muito utilizado nas indústrias para separar componentes de 

um gás utilizando um líquido receptor para coletar determinado composto que esteja no 

gás. A mistura gasosa entra na torre de baixo para cima e o líquido, em sentido 

contrário, por ação da gravidade desce, entrando em contato com o gás e absorvendo 

alguns compostos poluentes. Dessa forma, a indústria já pode liberar o gás na atmosfera 

e armazenar o líquido com os compostos poluentes. 

Figura 2: Torre de absorção. 

 
Fonte: BetaEQ [4]. 

 

Já em 2018 o protótipo adotado foi o ciclone. Os ciclones industriais ou 

separadores ciclônicos, Figura 3, são equipamentos que empregam uma resultante entre 

as forças de arraste, peso, centrífuga e inércia para a separação de partículas sólidas e 

gotículas líquidas. Eles possuem um desenho simples, baixo custo de manutenção, além 

de serem largamente utilizados como elementos de coleta de material particulado, não 

só como equipamento de controle de poluição, mas também como elemento próprio do 

processo industrial na separação, sendo usado até mesmo na classificação de partículas. 
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Figura 3: Ciclone. 

 
Fonte: Blog da Engenharia Química [5]. 

 

Metodologia 

Inicialmente, pesquisaram-se opções de equipamentos para desenvolver o 

protótipo e entrou-se em contato com os professores da disciplina para apresentar a 

proposta do projeto, definir qual equipamento seria projetado, definir as datas das aulas 

introdutórias, dos testes e da entrega do relatório. A comissão responsável pelo projeto 

elaborou um protótipo a fim de determinar sugestões de materiais necessários na 

confecção e suas respectivas disponibilidades. Para produzir o protótipo, os alunos 

tiveram liberdade para usar quaisquer materiais, desde que o equipamento cumprisse 

com a sua função. A comissão compareceu às aulas de Introdução à Engenharia 

Química e apresentou o desafio às turmas do primeiro ano, explicando o que é o 

equipamento, como funciona, onde o mesmo é empregado e quais materiais poderiam 

ser utilizados na sua confecção através da explicação com auxílio de slides. 

 Cada grupo foi acompanhado por um PETiano, que se reunia com a equipe 

quinzenalmente para o monitoramento da atividade. Além da confecção do dispositivo, 

os participantes do desafio entregaram um relatório descrevendo as etapas e insumos 

para a construção da torre, as dificuldades encontradas e os testes realizados. Por fim, 

para demonstrar seu funcionamento, os alunos apresentaram e testaram o equipamento 

em uma aula da disciplina. O teste aconteceu em um dos laboratórios do Departamento 

de Engenharia Química, na presença de um engenheiro e um PETiano. A construção do 

protótipo e elaboração do relatório contou como nota no 4° bimestre, sendo que o 

professor da turma é responsável por avaliar o andamento e a devida nota que o grupo 

deve receber. 

Resultados e Discussão 

 Ao longo de três anos de aplicação do projeto, construíram-se protótipos de 

torres de resfriamento, torres de absorção e de ciclones. Em 2016, os grupos 
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participantes conseguiram construir as torres de resfriamento com eficiências 

consideráveis, variando entre resfriamentos de 3ºC à 7ºC.  As Figuras 4 e 5 mostram a 

construção da torre finalizada por parte de um dos grupos no dia dos testes dos 

protótipos, que foram realizados nas dependências do departamento.  

 
Figura 4: Torre de resfriamento de um dos grupos participantes do projeto. 

 
Fonte: PET Engenharia Química UEM. 

 

Figura 5: Torre de resfriamento de um dos grupos participantes do projeto. 

 
Fonte: PET Engenharia Química UEM. 

 

 De modo geral, os grupos avaliaram positivamente a escolha deste protótipo por 

ser tecnicamente realizável, entretanto, recomendariam aumentar o tempo em que a 

água fica retida no equipamento para aperfeiçoar a capacidade de resfriamento da torre.  
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 Em 2017, cada grupo construiu duas torres de absorção e, durante a produção do 

relatório, conheceram um pouco sobre as aplicações deste equipamento na indústria. As 

Figuras 6, 7 e 8 mostram os dois protótipos construídos por um dos grupos.  

 
Figura 6: Torres de absorção de um dos grupos participantes do projeto. 

 
Fonte: PET Engenharia Química UEM. 

 
Figura 7: Primeira torre de absorção construída por um dos grupos participantes do projeto. 

 
Fonte: PET Engenharia Química UEM. 
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Figura 8: Segunda torre de absorção construída por um dos grupos participantes do projeto. 

 
Fonte: PET Engenharia Química UEM. 

 

  Durante a realização dos testes foi possível comprovar a eficácia das construções 

dos protótipos, visto que, com o auxílio do indicador ácido-base feito de repolho roxo, 

produzido pelos próprios alunos, verificaram-se mudanças significativas de pH nas 

soluções. A Figura 9 relaciona os valores de pH com as colorações obtidas por meio do 

indicador natural de repolho roxo.  

 
Figura 9: Primeira torre de absorção construída por um dos grupos participantes do projeto. 

 
Fonte: Química em prática. [6] 

 

 A Figura 10 mostra a solução inicial (água + indicador ácido-base) e a solução 

final, após passar pela torre de absorção e entrar em contato com o gás carbônico. 
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Figura 10: Soluções antes e após passar pela torre de absorção. 

 
Fonte: PET Engenharia Química UEM. 

 

 Por meio da Figura 10 observa-se que o pH inicial era de 8 e, ao final do 

processo, passou a ter pH 6, o que indica que a solução tornou-se ácida, o que já era 

esperado devido à formação do ácido carbônico após a água entrar em contato com o 

gás carbônico. Tal fato comprova o êxito das construções dos protótipos, visto que em 

sua maioria, as soluções finais apresentaram uma variação no pH de pelo menos 1. 

Ainda, os grupos que construíram torres mais compridas e com o recheio mais 

compactado, apresentaram maior eficácia em seus testes, isto porque a solução e o gás 

ficam maior tempo dentro da torre e, consequentemente, maior tempo em contato para a 

ocorrência da absorção.  

 Por fim, no ano de 2018, os grupos construíram protótipos de ciclones. Nas 

Figuras 11 e 12 é possível verificar algumas dessas construções.  

 
Figura 11: Ciclone construído por um dos grupos participantes do projeto. 

 
Fonte: PET Engenharia Química UEM. 

 

661



 
 

 

 

 

 
Figura 12: Ciclone construído por um dos grupos participantes do projeto. 

 
Fonte: PET Engenharia Química UEM. 

 

 A escolha do protótipo do ciclone não foi avaliada tão satisfatoriamente como os 

protótipos dos anos anteriores devido à sua dificuldade de construção. Para ter uma 

eficácia perceptível, o equipamento deve conter muitos detalhes construídos 

corretamente e, tais desvios na estruturação do mesmo provocaram falhas durante os 

testes, fazendo com que as partículas que deveriam ir para o coletor ficassem retidas no 

ciclone e não separassem apropriadamente. Entretanto, os alunos avaliaram a 

experiência como positiva por ter um contato com a prática e por conhecer as aplicações 

do equipamento na indústria.   

 De modo geral, o projeto obtém um grande reconhecimento todos os anos. Seja 

por parte da graduação ou do Departamento de Engenharia Química da Universidade 

Estadual de Maringá, que se mostra entusiasmado com a ideia de mostrar a Engenharia 

Química de maneira prática para os alunos do primeiro ano, que comumente desistem 

do curso pelo fato da graduação ser extremamente teórica e difícil, indo de desencontro 

com suas expectativas.     

 

Conclusões 

 Avalia-se o Projeto Desafio como positivo e agregador para os graduandos do 

primeiro ano por desafiá-los a criar um protótipo de equipamentos industriais que ainda 

não tiveram nenhum tipo de abordagem em sala de aula e fazer com que aprendam um 

pouco mais sobre a indústria e as aplicações no mercado de trabalho. Além disso, sem 

dúvida, o projeto é de suma importância para os PETianos devido à aproximação dos 

mesmos com a graduação, com o departamento e pela visibilidade que o programa 

adquire para com os calouros.  
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

Resumo
O presente trabalho é uma iniciativa de educação ambiental focada na conservação de

espécies  de  borboletas  através  da  divulgação  científica,  usando  como  base  o  trabalho  já
realizado pelos condutores locais do Parque Estadual de Itapuã, bem como as informações
científicas sobre a diversidade de borboletas do Parque. O objetivo principal deste projeto foi
oferecer elementos que auxiliem os condutores e os visitantes a interpretar a biodiversidade
do  Parque.  Com  o  uso  de  questionários  abertos  pode-se  verificar  o  conhecimento  dos
condutores acerca do assunto e, com isso, identificar o que poderia ser complementado. A
ação é realizada em trilhas ecológicas, nas quais serão instaladas tanto placas informativas
como pranchetas interativas.

Palavras – chave 
Borboletas, Conservação da Biodiversidade, Educação Ambiental.

Introdução
O Parque Estadual de Itapuã (PEI) é uma Unidade de Conservação (UC) de Proteção

Integral localizada no município de Viamão, abrangendo 5.566,5 ha de uma das últimas áreas
de remanescentes vegetais da região metropolitana de Porto Alegre (RIO GRANDE DO SUL,
1996). De acordo com a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do
Rio Grande do Sul, o PEI abriga um mosaico de todos os ecossistemas encontrados no estado,
tendo uma diversidade abundante tanto de fauna quanto de flora, porque engloba ambientes
de banhado,  lagoas,  praias,  dunas  e  morros.  A combinação dos  biomas Mata Atlântica  e
Pampa torna o Parque um importante espaço de pesquisa, pois compreende tipos fisionômicos
vegetais tais como campos rupestre e misto, mata de restinga, vassoural, maricazal, banhado e
juncal,  caracterizando  a  área  como  um  local  único  em  termos  de  biodiversidade  (RIO
GRANDE DO SUL, 1996). 
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Uma das atividades propostas pelo PEI são trilhas ecológicas que são guiadas pelos
condutores ambientais locais onde são desenvolvidas caminhadas de curta e longa distâncias
que dão a  oportunidade aos visitantes  de conhecer  e se integrar  à natureza do parque.  A
utilização  de  trilhas  ecológicas  têm como finalidade  aproveitar  os  momentos  de  lazer  do
visitante  para  a  transmissão  de  conhecimentos,  pois  a  compreensão  dos  processos  e
acontecimentos ali presentes se torna mais fácil através do contato com a paisagem, tanto do
ponto de vista recreativo quanto educativo. Além disso, estimula a integração entre os seres
humanos  e  a  natureza,  proporcionando  educação  ambiental.  (COPATTI,  MACHADO  &
ROSS, 2010). O condutor tem papel importante na transmissão da educação ambiental, pois
além de condicionar  a caminhada tem a tarefa de instigar  a reflexão das pessoas sobre a
importância  das  áreas  protegidas  e  das  questões  ambientais  (SAMPAIO;  GUIMARÃES,
2009).

Um dos grupos da fauna bastante representado no parque e constantemente visto nas
trilhas são as borboletas, que são carismáticas e de grande apelo popular, chamando atenção
pela sua coloração e pela sua grande diversificação de formas e hábitos. As borboletas são de
grande importância para estudos ecológicos, sendo muito utilizadas como bioindicadoras de
qualidade ambiental (FREITAS ET AL., 2003) e também importantes agentes polinizadores.

O objetivo principal deste projeto foi oferecer elementos que auxiliem os condutores e
os visitantes a interpretar a biodiversidade do Parque. Como objetivos específicos elencamos:
(i) colocar 12 pranchetas interativas ao longo das trilhas do parque; (ii) colocar 2 placas em
formato de borboleta com as principais espécies de borboletas ocorrentes no parque; e (iii)
informar e cativar quem fizer as trilhas ecológicas a respeito das borboletas existentes no PEI
através das placas. 

Metodologia
Realizamos uma visita prévia ao Parque Estadual de Itapuã onde conversamos com a

gestora do Parque sobre o interesse na criação do projeto de colocar placas informativas nas
trilhas.  Após a  conversa,  foi  realizado um questionário,  baseado na ideia  de Aaker  et  al.
(2001)  de  que  se  trata  de  um conjunto  de  questões  para  gerar  dados  necessários  para  a
pesquisa. E baseado em Mattar (1994) foi decidido realizar o questionário com formato de
perguntas  abertas  para  que  os  respondentes  não  tivessem influências  nas  questões  e  por
proporcionar espaço para comentários e/ou explicações. 

As  questões  foram  para  avaliar  o  conhecimento  dos  condutores  a  respeito  de
borboletas, e saber se existe curiosidade e quais as perguntas por parte dos visitantes sobre
elas durante as trilhas.  Além disso,  saber do interesse dos mesmos em participar  de uma
palestra informativa para aumentar o conhecimento a respeito. 

Para  esboçar  as  pranchetas  interativas  e  as  placas  com  as  espécies  ocorrentes
consultamos o Guia de Bolso de Borboletas do Parque Estadual de Itapuã, elaborado pelo
Laboratório de Ecologia de Insetos da UFRGS, assim como para saber onde elas podem ser
encontradas. (VERANE & ROMANOWSKI, 2018). 
 
Resultados e Discussão

2
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O projeto “Descobrindo as borboletas: Placas informativas em trilhas ecológicas  no
Parque Estadual de Itapuã” teve início em março de 2018, devendo se estender até maio do
corrente ano. Até o momento foram respondidos 8 questionários, dos 4 condutores de trilhas
locais que trabalham no PEI. E com eles foi possível saber que há grande curiosidade dos
visitantes  durante  as  trilhas  e  considerar  as  perguntas  feitas  por  eles  para  a  criação  das
informações que estarão contidas nas placas. As pranchetas e as duas placas em formato de
borboleta já foram confeccionadas e serão colocadas em breve nas trilhas. 

Por meio deste projeto procuramos colocar em prática a Educação Ambiental como
fator  de  emancipação  do  sujeito  perante  sua  realidade,  dando  instrumentos  para  uma
compreensão  crítica  de  mundo,  em  consonância  com as  políticas  nacionais  de  educação
ambiental. Sendo assim, o sujeito percebe-se como parte do ambiente e tem a possibilidade de
o compreender em toda sua imensidão.

Figura 1: Exemplo de informação disponível na prancheta

Fonte: Sabrina Maria Becker (2018)
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Figura 2: Modelo de placa informativa confeccionada

Fonte: Márcio Martins Borges (2019)

Conclusão

Até o momento, com os questionários respondidos e as visitas ao Parque, foi possível
identificar de forma preliminar as necessidades do PEI e criar um projeto complementar às
ações de educação ambiental que já são realizadas. As pranchetas interativas integradas às
trilhas ecológicas podem promover a sensibilização dos visitantes em relação às borboletas e a
compreensão  da  sua  importância  para  a  qualidade  ambiental.  Conclui-se  também  que  os
condutores são fundamentais  para a construção do saber ambiental e auxílio na interpretação
da  natureza  em  Unidades  de  Conservação,  assim  como  sua  ajuda  e  apoio  foram
imprescindíveis para a realização desse projeto.
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Resumo 

O presente trabalho traz reflexões tecidas a partir da vivência de uma das atividades que 

compreende o tripé acadêmico de ensino, pesquisa e extensão do Pet Conexões de Saberes 

Educação: Licenciaturas. A atividade intitulada Contos que Encantam atendeu cerca de 100 

crianças de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de um bairro periférico da 

cidade de Vitória no ano de 2018. O objetivo central dessas reflexões é analisar como o 

processo de contação de histórias com temáticas étnico-raciais pode ser um importante meio 

de propiciar o reconhecimento, e a construção das identidades culturais afrobrasileiras da 

criança negra na educação infantil, valorizando seu fenótipo e acrescendo sua auto-estima. 

Para fomentar as reflexões sobre a necessidade de trabalhar as temáticas étnico-culturais na 

escola dialogamos com Silva (2008). Para discutir e embasar a metodologia de trabalho 

dialogamos com Magda Suely Pereira Costa (2001) especialista no método montessoriano e 

Patricia Silvestrin (2012) que tiveram suas perspectivas de desenvolvimentos sensoriais 

incorporadas na contação e nas dinâmicas.  
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Identidade racial. Representação. Contação. Sensorial. 
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Introdução 

A prática de contação de histórias no projeto de extensão Contos que encantam aproxima os 

petianos de licenciaturas da educação infantil, visto que a ação é centrada nesse universo. 

Além de extensão, ela abarca os eixos de ensino e pesquisa, pois surge e se estrutura em 

grupos de estudos que antecedem as ações educativas e culmina na presente pesquisa. Para a 

realização da ação foi decidida, para o ano de 2018, a temática étnico-racial. 

A história escolhida pelos petianos foi O mundo no Black Power de Tayó escrita pela 

professora Drª Kiusam de Oliveira
4
. O livro trabalha a autoestima da criança negra através da 

valorização de um dos traços físicos mais marcantes do fenótipo negro, em especial o cabelo, 

que recorrentemente é alvo de práticas racistas por diferenciar-se dos padrões estéticos 

impostos. A esse respeito, afirma Silva:  

Os estereótipos e a representação parcial e minimizada da realidade conduzem o 

estereotipado e representado, em grande parte, à auto-rejeição, à construção de uma 

baixa auto-estima, à rejeição ao seu assemelhado, conduzindo-o à procura dos 

valores apresentados como universais, na ilusão de tornar-se aquele outro e de 

libertar-se da dominação e inferiorização (2008, p.26). 

Em diálogo com Silva, entende-se que a escola pode não ser um ambiente livre das práticas 

racistas e silenciadoras de identidades culturais, sendo por vezes excludente e colaboradora 

para a (re)produção de estereótipos, que implicam na baixa da autoestima da criança negra e 

no desejo de negação de seus traços e cultura.  

Em grande parte das histórias e contos que são trabalhados na educação infantil os 

personagens negros raramente são colocados em local de destaque, dando pouco espaço a 

cultura africana e afrodescendente. Fato que se identifica na cultura de massas que chega às 

escolas, com os contos do universo The Walt Disney Company em que a maioria dos 

personagens principais são brancos e pertencentes a culturas européias e estadunidenses. A 

exemplo disso têm-se os conhecidos contos de fada, Branca de Neve, Cinderela, Bela e a 

Fera e Peter Pan. 

Sobre a representação da criança negra nos livros e materiais pedagógicos Silva, discorre que: 

A criança negra era ilustrada e descrita por meio de estereótipos inferiorizantes e 

excluída do processo de comunicação, uma vez que o autor se dirigia apenas ao 

público majoritário nele representado, constituído por crianças brancas e de classe 

média (2008, p.19). 

A temática afro-brasileira nos currículos da educação básica, embora regida pela lei 

10.639/03
5
, nem sempre é efetivamente trabalhada, ou quando é, geralmente se restringe  

ao dia da consciência negra, o que acaba promovendo a reprodução desses estereótipos que 

desvalorizam ou tratam com superficialidade a história, cultura e ancestralidade da pessoa 

negra. Portanto, o objetivo principal do Contos que encantam é levar através da contação de  

 

                                                
4 Kiusam Regina de Oliveira: Professora na Universidade Federal no Espírito Santo, na disciplina de Educação 

das Relações Étnico-Raciais. Doutora em Educação e Mestre em Psicologia pela Universidade de São Paulo. 
5 Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Ver mais em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 

03/LEIS/2003/L10.639.htm 
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histórias o combate ou ressignificação desses estereótipos para que a criança negra se sinta 

valorizada e possa construir uma identidade cultural e racial positiva do sujeito negro. 

 

Metodologia 

A contação de histórias como metodologia perpassa por diferentes aspectos e interessa a este 

grupo, o modo como as crianças reagem positivamente a ela, pois estimula a interação com o 

livro e os contadores. Essa prática constitui um ambiente fértil que proporciona a 

identificação das crianças atendidas com a história escolhida, e, a partir da presença de 

personagens da mesma faixa etária e cotidiano contribui para o acolhimento, empoderamento 

e encorajamento das mesmas na ação. 

Mudou-se a disposição da sala arrastando as cadeiras e fazendo um círculo no chão. Com os 

petianos sentados perto das crianças e na altura de seus olhos foi gerado um ambiente de 

concentração e liberdade
6
 para que elas manifestassem suas emoções conforme a contação da 

história avançava. Os petianos foram divididos previamente em duplas e trios conseguindo 

atender simultaneamente cinco salas de alunos com idades entre 5 e 6 anos. Foi utilizado 

material impresso para realizar a contação e a história foi sendo desenvolvida com elementos 

visuais e auditivos para atrair a atenção e confiança das crianças deixando-as à vontade para 

interação.  

Depois da contação foram feitas duas dinâmicas com as crianças. Nessa etapa, utilizou-se de 

elementos sensoriais visuais e táteis para ajudar na compreensão da história e do assunto 

étnico-racial trazido para o ambiente escolar a fim de fortalecer a identidade das crianças 

negras permitindo a interação e troca entre todos. 

A primeira consistia em vendar um grupo, e estes, já vendados tocavam o cabelo de outras 

crianças não vendadas, tentando a partir do tato, adivinhar quem era o colega. As crianças que 

se sentiram mais à vontade com as aproximações tocaram e tiveram os rostos tocados pelas 

outras, além do cabelo. Foi feito a inversão dos papéis de modo que todos puderam participar. 

Na segunda dinâmica, as crianças em grupos de quatro alunos, enfeitavam uma silhueta de um 

rosto e um cabelo Black Power 
7
semelhante a capa do livro utilizado. Essa etapa proporcionou 

o contato com texturas diferentes advindos da variedade de elementos que foram utilizados 

para a atividade de colagem como papéis coloridos, folhas secas e flores, resgatando partes da 

história em que a personagem Tayó abusava da criatividade e cheia de orgulho de seu cabelo 

pedia para sua mãe enfeitá-lo. Para justificar essa atividade retiramos referências dentro do 

próprio livro como mostra o trecho a seguir: 

Seu penteado faz o maior sucesso porque Tayó costuma escolher os enfeites mais 

divertidos. 
- Mamãe hoje quero meu black power cheio de florzinhas. 
E lá se põe a mãe a procurar florzinhas para enfeitar o penteado da filha 

(OLIVEIRA, 2013, p.18). 

                                                
6  Termos utilizados por Costa (2011, p.308). Ver mais em Maria Montessori e seu método. 
7  Ver mais em: https://www.significados.com.br/black-power/ 
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O escopo teórico acerca dos elementos utilizados na ação se inspira nos estudos 

montessorianos apresentados por Costa (2001, p.307) e por Silvestrin (2012, p.21) que 

entendem que o período de alfabetização das crianças de 0 a 6 anos é essencial para formação 

do sujeito através de estímulos à parte sensorial para compreender o mundo e as relações a 

sua volta. Sobre o método Montessoriano Costa afirma que:  

[...] tem por objetivo levar o ser ao conhecimento consciente do real. Ser consciente 

do real é conhecer o mundo exterior (o não eu) e o mundo interior (o eu); para isso 

se impõe o método experimental, compreendendo que desta  

forma o ser toma conhecimento do real pelas atividades que realiza (2001, p.307). 

Nessa experimentação a criança através do tato com o ambiente e com os elementos materiais, 

consegue produzir conhecimentos e compreender suas subjetividades. A partir disso a criança 

desenvolve de maneira lúdica os sentidos e as percepções da espacialidade que a cerca. Todos 

esses aspectos tangem a formação e desenvolvimento do sujeito, visto que pelos órgãos do 

sentido ele amplia suas vivências.  

 

Resultados e Discussão 

Na história utilizada para ação, a autora traz significações positivas para os fenótipos negros, 

que descrevem a personagem principal, Tayó, de seis anos. Como ocorre na página 12 “Seu 

nariz parece mais uma larga e valiosa pepita de ouro”, é uma forma de fazer com que as 

crianças que escutam se sintam inseridas e representadas no enredo, assim como em outro 

trecho que diz que os lábios grossos e escuros de Tayó se movem apenas dizer palavras de 

amor. São diversas as características fenotípicas evidenciadas positivamente na história de 

Tayó, tendo seu ápice quando ela fala de seu cabelo, afirmando ser o que mais gosta em si 

mesma (p.17): “Sobre a cabeça, a parte de corpo de que ela mais gosta, ostenta seu enorme 

cabelo crespo, sempre com seu penteado chamado Black Power”. 

Para além das representações e ressignificações O Cabelo Black Power de Tayó tem a 

potencialidade de inserir sutilmente assuntos importantes acerca de questões raciais no 

contexto da infância:  

Bem-humorada, quando seus colegas de classe dizem que seu cabelo é ruim, ela 

responde: 

- Meu cabelo é muito bom, porque é fofo, lindo e cheiroso. Vocês estão com dor de 

cotovelo porque não podem carregar o mundo nos cabelos como eu posso. 
(OLIVEIRA, 2013, p.27). 

O enredo apresenta episódios de práticas racistas que podem acontecer no ambiente escolar e, 

logo em seguida, explicita aspectos que vão no sentido contrário à produção e internalização 

dos estereótipos inferiorizantes. A partir de Silva (2008) entende-se que tais representações 

que valorizam o sujeito negro precisam fazer parte do cotidiano escolar, para a construção de 

uma educação que respeite e fomente a pluralidade cultural.   

O intuito da primeira dinâmica foi aproximar as crianças através do contato e da interação 

entre elas, fomentado que há diferenças étnico-culturais, e que há cabelos com texturas, 

tamanhos e penteados que apresentam diversidades e constituem a identidade de cada sujeito.  
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Desta forma, as dinâmicas culminam no distanciamento dos discursos e práticas depreciativas 

sobre o cabelo afro, e auxiliam no processo de reconhecimento das crianças negras com as 

identidades afro.    

Ao final da colagem das silhuetas todos os integrantes do grupo, um por um, apresentavam 

aos demais colegas os elementos que tinham usado na construção da mesma. Foram 

destacadas por eles as cores e os formatos que mais gostaram. Após a fala de cada grupo 

houve um momento de sanção positiva em relação ao resultado da atividade que estava em 

consonância com as particularidades de cada criança. O intuito dessa postura de 

reconhecimento é elevar a autoestima e o potencial criativo e inventivo  

das crianças, destacando que as diferentes composições são aceitas e passíveis de admiração. 

  

Conclusões 

Com a vivência do processo de contação de O Mundo no Black Power de Tayó, a partir do 

Contos que Encantam, percebeu-se que a contação é um importante meio de construir 

ressignificações e contrapor os estereótipos adotando uma linguagem lúdica e acessível para a 

educação infantil. A história retrata uma criança que não é daquele CMEI, mas é uma criança 

que altera a configuração estereotipada do sujeito negro.  

A história estabelece uma relação entre a personagem e as crianças de CMEI, em que há 

identificação e interação entre as realidades. Nessa nova relação são apresentados e 

construídos outros olhares e deslocamentos de sentido ao fenótipo negro, sobretudo ao cabelo. 

Esses deslocamentos implicam na valorização e reconhecimento pela própria criança negra de 

suas características, que ao se ver representada pela personagem pode ter mudanças na 

autoestima.  

A ação também foi significativa no que tange a convivência e relação entre todas as crianças, 

independente de suas fenotipias, assim todas se sentiram confortáveis e confiantes para 

desenvolver o que foi proposto a elas. 

A metodologia utilizada foi essencial para a compreensão da importância da perspectiva 

sensorial na faixa etária em que se encontram as crianças do CMEI. Com essa metodologia 

elas tiveram maior interação pois trabalharam todos os sentidos - auditivo, visual, e 

principalmente tátil - que estavam diretamente ligados às dinâmicas corporais de 

reconhecimento e ressignificação do outro através dos diferentes traços fenotípicos capilares e 

faciais.   
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Resumo 

O bairro de Lagoa Azul, universo do presente trabalho está localizado na região norte do 

município de Natal/RN, e abriga a Fundação Fé e Alegria, uma entidade sem fins lucrativos 

que desenvolve um trabalho de Educação Popular e Promoção Social, num esforço de 

enfrentamento à vulnerabilidade socioeconômica e exclusão social, atendendo o público de 

crianças, adolescentes e jovens, especialmente da comunidade Boa Esperança. A experiência 

aqui apresentada integra o conjunto de atividades do Programa PET Conexões de Saberes, do 

grupo Direito à Cidade, Diversidade de Saberes e Lutas Populares, sendo realizada desde 

2018, e propõe despertar nas crianças, o interesse em entender e se apropriar do espaço onde 

vivem com base numa perspectiva geográfica, política, ecológica e social, de modo a utilizar 

esse conhecimento em seus cotidianos e proporcionar o entendimento da referência “eu” em 

relação ao mundo, enaltecendo seu papel de cidadão ativo na comunidade, sobretudo, o 

ensino-aprendizagem do contexto sociogeográfico em que estão inseridos. A metodologia 

utilizada prioriza a forma de rodas de conversa e dinâmicas lúdicas, que consistiu em uma 

atividade onde as próprias crianças falaram e produziram seu próprio conhecimento. Como 

resultados, foram evidenciadas muitas lacunas no conhecimento das crianças sobre o lugar 

que habitam, de um lado, e de outro um forte sentimento de pertencimento em relação com o 

bairro, o qual estereotipado como um lugar periférico, produz nas crianças uma percepção 

negativa e a reproduzem. Mesmo assim o bairro os representa e eles se sentem pertencentes, 

íntimos, identitários. 

 

Palavras – chave  

                                                
1
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Comunidade Boa Esperança-Natal; apropriação do espaço; identidade do lugar.  

 

Introdução 

O processo de urbanização advindo do período colonial e imperial tem sua ideia central em 

concentração de terras, de poder e de renda. No final do século XX consolida-se o que 

chamamos de metrópole brasileira, com uma “nova” formação da sociedade baseada na ideia 

de modernização, porém, com forte desigualdade social e segregação espacial, conforme 

afirma Ermínia Maricato (2003). Reportando para o bairro de Lagoa Azul em Natal/RN, 

espaço objetivado do estudo, podemos observar alto grau de vulnerabilidade socioeconômica 

e exclusão espacial, imprimindo na comunidade Boa Esperança um sentimento o negativo 

sobre a periferia onde se insere. 

A partir dessa constatação e com o intuito de quebrar este paradigma, o presente trabalho, 

resultado de um trabalho do grupo PET Conexões de saberes Direito à Cidade, expõe uma 

experiência que se propõe a despertar nas crianças o interesse pelo lugar onde residem, a 

partir de uma abordagem perceptiva e com base numa perspectiva geográfica, política, 

ecológica e social, realçando o seu papel de cidadão ativo na comunidade.  

 

Metodologia 

Numa de dinâmica de ensino-aprendizagem sobre o contexto sociogeográfico em que o 

público alvo está inserido, despertar o entendimento sobre si mesmo e o lugar que ocupam no 

espaço, assim como, a história do lugar, constituem eixos condutores da experiência aqui 

discutida. O trabalho de tutoria do PET Conexões foi realizado em dois momentos: no 

primeiro semestre do ano de 2018, o planejamento e a sistematização de informações sobre a 

cidade, o bairro e a comunidade Boa Esperança, assim como, em parceria com as supervisoras 

da Fundação Fe e Alegria, a definição do público alvo; e no segundo semestre do mesmo ano, 

o inicio da execução do projeto, ora ainda em desenvolvimento. A metodologia apoiou-se 

basicamente na teoria do sócio construtivismo, utilizando-se em forma de rodas de conversa e 

dinâmicas lúdicas, seja do tipo grupal ou individual. Houveram três atividades planejadas e 

realizadas, a primeira foi a utilização da árvore do convívio Social do Bairro de Lagoa Azul, 

que consistiu em uma atividade onde as próprias crianças falaram e produziram sua percepção 

sobre o seu lugar, por meio da construção de um cartaz com desenhos que expressavam a 

forma como se apropriam do bairro e os desejos para melhoria do mesmo. A segunda 

atividade foi “A história e localização em molduras”, onde as crianças falaram sobre si, sendo 

os relatos posteriormente associadas a uma leitura do lugar com base em mapas do seu bairro 

e do município de Natal. A terceira atividade envolveu uma discussão sobre a história do 

bairro de Lagoa Azul, como surgiu e se consolidou, e junto a isto, numa perspectiva espacial 

mais próxima, foi construído coletivamente o mapa mental do bairro, com a inserção de 

algumas referências espaciais edificadas e naturais, alguns nomes de ruas/avenidas conhecidas 

e alguns espaços utilizados no cotidiano (padarias, lojas e a Fundação). Além disso, foram 

distribuídos bonecos, que proporcionavam aos participantes a possibilidade de localizarem 

assuas moradias. 

  

Resultados e Discussão 

A partir desta experiência, proporcionado pelo Grupo Direito á Cidade Diversidade de 

Saberes e Lutas Populares, do Programa de Educação Tutorial-PET que trabalha sob tutela 

das vertentes de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, e principalmente na perspectiva de 

formar cidadãos instigando sua criticidade, com o intuito de fortalecer seus laços sociais, 
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políticos, educacionais, mediado numa perspectiva do ensino popular, reconstruindo a história 

do bairro e trazendo a comunidade mais para vivência do que apenas existência. Dessa forma, 

o trabalho contribuiu para despertar nas crianças, o sentimento de pertencimento sobre o 

bairro, e seus elementos urbanos constituintes, como entendê-los geograficamente e 

historicamente, assim como, introduzir o conhecimento sobre exclusão social e a segregação 

espacial, a fim de enfrentar a condição de vulnerabilidade a qual estão submetidos. Depois das 

trocas de informações, tivemos como resultado a invenção do jogo “Lagoa Azul: A trilha”, 

um jogo de tabuleiro, contendo perguntas sobre o que foi conversado nos encontros, como a 

história do lugar e outros temas relacionados com a vivência em Lagoa Azul, utilizando como 

ferramenta a imagem aérea do bairro e com destaque para as lagoas que dão nome ao bairro. 

 

Conclusões: 

Ao final da oficina, foram evidenciadas duas situações: por um lado, muitas lacunas no 

conhecimento das crianças e adolescentes sobre o lugar que habitam, principalmente sobre os 

conceitos geográficos, de outro, um forte sentimento de pertencimento, observado na relação 

com o bairro, e muitos saberes que foram adquiridos a partir da vivência do lugar. Apesar das 

dificuldades para leituras dos mapas, incluindo as referências dos pontos cardeais, eles 

conseguem identificar os caminhos de casa, onde se localiza a escola, como chegar nas lagoas 

e diversas outras referências, que definem a imagem que possuem sobre o lugar, e refletem a 

vivência que eles têm do espaço. A relação das crianças com o bairro também foi percebida 

nos encontros quando ficavam entusiasmados ao falar de questões cotidianas envolvendo a 

comunidade, mesmo que as vezes fosse negativa, como expressão da exclusão socioespacial. 

Mesmo assim o bairro os representa e eles se sentem pertencentes, íntimos, identitários. 
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Desvendando a vida de grandes personalidades da biologia  

 

 

Amanda Teresa da Silva Novaes1; Alanna Karyni Ferreira Laurentino1; Allyne Mayalle 

Rodrigues Carvalho1; Aparecida Clébia da Silva1; Cíntia Caline Bezerra dos Santos1; Érica 

Danúbia Souza Sales1; Fabiana da Conceição Sabino1; Isnaelia Gonçalves Leite1; José 

Augusto dos Santos Silva1; Maria da Saúde da Silva1; Priscila Araujo dos Santos1; Rubem 

Cláudio Simões Vieira 1; Sara de Souza Silva1; André Luiz Alves de Lima2 

PET Biologia/UAST, Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica 

de Serra Talhada, Serra Talhada, Pernambuco 

EIXO TEMÁTICO: 2.4.5 Educação como meio de transformação 

 

Resumo 

Esta atividade destaca a importância de se conhecer as personalidades de grande influência 

para as Ciências Biológicas com contribuições de grandes méritos históricos e científicos. 

Objetivou-se estimular o interesse dos discentes da UFRPE/UAST, de modo a contribuir com 

sua formação acadêmica, bem como buscar alternativas de envolvê-lo no curso. A 

metodologia do evento baseou-se em práticas discursivas por meio de palestradas e 

dinâmicas, sendo realizada uma atividade por semestre e contando com cerca de 30 vagas 

para as inscrições Verificou-se que 100% dos discentes consideraram o evento de suma 

importância acadêmica, atendendo suas expectativas. Desta forma, a atividade foi considerada 

relevante como forma de ensino-aprendizagem, tendo influência positiva para a experiência 

universitária.  

 

Palavras – chave  

Aprendizagem, Biologia, Didática, Ensino. 

 

Introdução 

                                                
1 PETiana (bolsista ou egresso) discente do grupo PET Biologia/UAST e discente do curso de Bacharelado em 

Ciências Biologias da Universidade Federal Rural de Pernambuco  
2 Tutor do grupo PET Biologia/UAST e docente da Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco  
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Do ponto vista acadêmico de ensino-aprendizagem é de extrema importância 

educacional tomar conhecimento sobre as personalidades históricas que contribuíram com 

grandes evoluções científicas em determinadas áreas (ETGES, 2012). Práticas discursivas, de 

uma forma geral, constituem uma das bases para o desenvolvimento do empreendimento 

científico (NEWTON; DRIVER; OSBORNE, 2014). O desenvolvimento de atividades 

(palestras, dinâmicas) envolventes dentro da comunidade acadêmica permitem aos discentes 

despertar o interesse diante de novas abordagens de ensino. No entanto, percebe-se que 

atividades desta natureza são restritas e pouco exploradas no meio acadêmico, deixando então 

uma lacuna entre o conhecimento científico e os discentes. 

Para que ocorra um cenário de educação científica interdisciplinar a edificação de uma 

imagem do conhecimento como sendo um conjunto dinâmico, provisório e social voltado para 

o exercício de uma cidadania ativa, é de suma importância que ocorra discussão de questões e 

a adição de temas para a formação dos discentes (RUDDUCK, 1986; ZEIDLER, 2003; 

SADLER; ZEIDLER, 2004). Neste contexto, é possível constituir com explicações para a 

conversão de ideias errôneas e estereotipadas sobre a ciência e suas personalidades como 

consequência (OSBORN; ERDURAN; SIMON; MONK 2001).  

O Programa de Educação Tutorial (PET) assinala-se por possuir uma metodologia de 

ensino com sérios compromissos pedagógicos, éticos, sociais e epistemológicos (MARTINS, 

2006), visando unir os três pilares da educação (pesquisa, ensino e extensão). Portanto, o 

presente trabalho teve por objetivo despertar o interesse do público-alvo sobre a temática 

abordada: a história e importância de grandes personalidades da Biologia, promovendo a 

integração entre os discentes da comunidade acadêmica, em especial os discentes do curso de 

Biologia. Assim é possível estimular o cognitivo dos discentes e petianos, proporcionando um 

momento de discussão na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica 

de Serra Talhada, a fim de incentivar novas abordagens de ensino. 

 

Metodologia 

O evento foi realizado nos dois semestres no ano de 2018. No primeiro semestre a 

atividade ocorreu no dia 16 de maio com a temática de “Sociobiologia”, e no dia 18 de julho 

com a temática de “Bioética”. No segundo semestre a atividade foi realizada no dia 24 de 

outubro com a temática “Pioneiros da química medicinal”, e no dia 26 de outubro com a  
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temática “Lynn Margulis”. Todas essas temáticas foram abordadas por docentes da 

UAST/UFRPE. 

O docente convidado ficou responsável por organizar e ministrar a palestra, sendo que 

ao ser convidado o docente teve a oportunidade de sugerir o tema de sua palestra. Em um 

segundo momento os PETianos ficaram responsáveis por organizar e desenvolver a atividade 

lúdica, que contou com perguntas referentes ao tema da palestra realizada.  

A dinâmica baseou-se em um jogo de tabuleiro adaptado, no qual as peças eram os 

próprios participantes do evento. Neste jogo, para cada resposta correta o participante 

avançava até chegar ao final do tabuleiro, portanto, sendo o vencedor do jogo. Ao fim da 

atividade foi aplicado um questionário aos discentes contendo perguntas objetivas para a 

avaliação do evento, sendo estas: 

1. O evento contribuiu para sua formação? 

2. O evento atendeu as suas expectativas? 

3. A apresentação teve uma boa didática? 

4. O jogo ajudou na fixação dos conteúdos? 

5.  O evento foi considerado: ( ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Péssimo  

6. Como avalia a sua participação? (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Péssimo 

7. Dê sugestões de novas temáticas 

O evento teve uma duração de duas horas. Os dados obtidos com o questionário foram 

avaliados utilizando-se o programa Microsoft Excel. 

 

Resultados e Discussão 

 A partir das respostas das questões foi observado que 100% dos participantes reagiram 

de forma positiva realização do evento e da dinâmica realizada nesta atividade. 

 

Tabela 1. Percentual de respostas das questões avaliativas do evento.  

Questões Respostas 

 Sim Não Não respondeu 

O evento contribuiu para 

sua formação? 

100% 0% 0% 

O evento atendeu as suas 

expectativas? 

100% 0% 0% 
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A apresentação teve uma 

boa didática? 

100% 0% 0% 

O jogo ajudou na fixação 

dos conteúdos? 

89,5% 7,9% 2,6% 

Fonte: Formulação própria. 

  

Com relação ao nível de satisfação dos discentes foi possível observar uma taxa de 

65,80% de aceitação do evento, o que incentiva o PET Biologia/UAST a cada vez mais trazer 

temáticas e atividades semelhantes a estas. Os percentuais obtidos por meio das respostas são 

especificadas na Figura 1.   

 
 

Figura1. Porcentagens referentes a quinta questão (O evento foi considerado: ( ) Ótimo (  ) Bom (  ) Regular (  ) 

Ruim (  ) Péssimo). 

Fonte: Formulação própria.  

 

Com o intuito de saber como se deu a participação do discente no evento, 47,40% 

deles consideraram “bom” a sua participação, enquanto 23,70% consideraram ruim (Figura 

2).   

Figura 2. Porcentagens referentes a sexta questão (Como avalia a sua participação? (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) 

Regular (  ) Ruim (  ) Péssimo). 

Fonte: Formulação própria. 
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Com relação à sétima questão que se referia a sugestões sobre novas temáticas para 

serem abordados em futuros eventos realizados pelo PET Biologia, observou-se que quatro 

sugestões se repetiram duas vezes (Genética molecular; Taxonomia vegetal; Áreas de atuação 

do biólogo; Microbiologia) e outras duas se repetiram três vezes (Biologia forense e Anatomia 

humana). 

De acordo com o percentual encontrado observou-se um número elevado de aceitação 

do evento. Essa avaliação positiva incentiva o grupo PET a desenvolver mais atividades 

semelhantes a esta. Mais da metade dos inscritos sugeriram temáticas diversificadas e 

interessantes, das quais os mesmos mostravam curiosidade. Mediante aos resultados 

encontrados foi possível observar também que o evento auxiliou tanto na formação acadêmica 

quanto na fixação dos assuntos ligados a biologia e o tema da palestra, por meio da dinâmica 

realizada.  

 A ausência de atividades destinadas ao ensino-aprendizagem dificulta que ocorra 

comparações de aceitação e feedback do evento com outros trabalhos realizados com o 

mesmo intuito desta atividade, ou seja, atividade temáticas com palestras e dinâmicas.  A 

exemplo disso, Silva, et.al. (2015) ressaltaram que a aprendizagem baseada na apresentação 

de filmes traz benefícios tanto ao professor quanto ao aluno, já que este recurso se torna um 

meio interessante para os jovens e adolescentes, possuindo fácil acesso e consequentemente 

baixo custo.  

De acordo com Fialho (2008) em seu trabalho relacionado ao uso de jogos 

pedagógicos como ferramenta de ensino, ressalta o quão importante é a utilização de os jogos 

pedagógicos como instrumentos de apoio e principalmente elementos que irão fixar ou 

remeter a assuntos já abordados. É valido destacar que jogando o indivíduo se depara com o 

desejo e intenção de vencer, sensação esta que provoca uma condição agradável para o 

indivíduo, pois as competições e os desafios são situações que mechem com os impulsos 

(SILVEIRA, 1998). 

Segundo Silveira (1998) os jogos podem ser empregados em uma variedade ampla de 

propósitos dentro do contexto de ensino e aprendizado, sendo um desses usos básicos a 

possibilidade de construir-se a autoconfiança do indivíduo. Outro ponto importante é o 

incremento da motivação. Sendo que até mesmo o mais simples e rápido jogo ou dinâmica  
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pode ser utilizado para proporcionar informações factuais e praticar habilidades, 

conferindo destreza e competência aos que participam dessa atividade.  

A utilização do aspecto lúdico como elemento para o ensino e aprendizagem, tornar-se 

dessa maneira uma técnica facilitadora para com a elaboração de conceitos, no reforço de 

temas, na dinâmica e convívio entre os alunos, na questão da criatividade e espírito de 

competição e cooperação (FIALHO, 2007). Assim como os instrumentos de trabalho se 

modificam ao longo da história, o pensamento também se transforma, novas ferramentas de 

trabalho darão origem a novas estruturas sociais e novas ferramentas do pensamento darão 

origem a novas estruturas mentais (VYGOTSKY, 2003). 

 

Conclusões: 

A repercussão da atividade foi considerada satisfatória em todos os aspectos que foram 

postos em avaliação. Deste modo, a realização das práticas discursivas mostrou-se bastante 

efetiva para ampliação do âmbito de ensino-aprendizagem. Atividades desta natureza 

auxiliam no desenvolvimento acadêmico e crescimento profissional dos discentes, mostrando-

lhes um leque de possibilidades que o curso de bacharelado em Ciências Biológicas oferece.  
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O Grupo PET dos cursos de Graduação em Geografia (Licenciatura e Bacharelado) da 

Universidade Federal do Acre (Ufac), tem contribuído para a formação acadêmica de 

excelência e cidadã dos estudantes. A tutoria permite a aproximação e o diálogo constante entre 

o tutor e os petianos em diferentes níveis de formação, oportunizando práticas coletivas 

articuladas em atividades de ensino, pesquisa e extensão direcionadas para a competência e 

responsabilidade acadêmica, bem como, compromisso social, que buscam o desenvolvimento 

e qualidade na formação acadêmica dos alunos de graduação. Isso gera impactos positivos, 

como a troca de experiência entre os acadêmicos, a redução da evasão, além de práticas 

articuladoras tanto teórico-metodológicas da ciência geográfica, como na introdução às 

pesquisas individuais e coletiva, refletindo no contato com a comunidade pela extensão e na 

busca emancipatória dos PETianos. 

 

Palavras – chave:  PET-Geografia.  Ensino. Pesquisa. Extensão. 10 anos.  

 

Introdução 

O PET Geografa da Universidade Federal do Acre foi aprovado no ano de 2008 com início das 

atividades em 2009 e desde então atua fortemente para a formação de excelência dos alunos do 

curso e de seus bolsistas. O compromisso é fortalecer a vivência em grupo entre petianos e 

professor tutor e professores colaboradores, de modo que esse espírito possa ser percebido e  

 

                                                 
1 Tutor do Grupo PET Geografia e docente dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal do Acre - bairral@hotmail.com 
2 PETianos do grupo PET Geografia e discentes dos cursos de Geografia Licenciatura e Bacharelado da 

Universidade Federal do Acre – petgeoufac@gmail.com 
3 PETianas voluntárias do grupo PET Geografia e discentes dos cursos de Geografia Licenciatura da Universidade 

Federal do Acre. 
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também exercitado com os  alunos da graduação, tanto da Licenciatura quanto do Bacharelado 

em Geografia.  

Com isso almeja-se o fortalecimento do ensino público, laico, gratuito e socialmente 

referenciado, buscando a formação social de excelência e com compromisso emancipatório. 

Com base na metodologia de tutoria, o texto objetiva refletir sobre as ações e atividades 

desenvolvidas no grupo PET Geografia da Universidade Federal do Acre, de modo a permitir 

a formação de excelência dos alunos, calcada no tripé ensino, pesquisa e extensão durante os 

10 anos do grupo.   

 

Metodologia 

Conforme o Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial (BRASIL, 

MEC-MOB, 2005), o PET tem em sua concepção filosófica a constituição de um grupo de 

alunos vinculados a um curso de gradação para desenvolver ações de ensino, pesquisa e 

extensão sob a orientação de um professor tutor, visando oportunizar aos discentes ampliar a 

gama de experiências em sua formação acadêmica e cidadã.  

O tutor deve estimular a aprendizagem ativa dos membros do grupo pela vivência, reflexões e 

discussões, permitindo o desenvolvimento de habilidades de resoluções de problemas e o 

pensamento críticos entre os bolsistas. Deve-se desenvolver no grupo ações de ensino, pesquisa 

e extensão, articuladas, rompendo a memorização e desconexão social dos conteúdos ensinados 

de modo tradicional. O trabalho coletivo no âmbito do grupo e extra, articula o bolsista em 

ações não só individuais, mas exige do mesmo o trabalho em grupo, com responsabilidade 

coletiva e compromisso social. As ações do grupo são articuladas ao projeto pedagógico 

curricular do curso e deste com as ações da universidade e a sociedade de modo geral.  

Portanto, este texto destaca as ações do PET Geografia da Ufac, os desafios na formação de 

excelência dos alunos, via prática tutorial, que constitui-se no aprofundamento do estudo e nas 

discussões conceituais da ciência geográfica e da sociedade atual, via: colóquios, seminários, 

minicursos, palestras, acesso à diferentes linguagens (tecnológicas, da informação e da cultura) 

e língua estrangeira, pesquisas individuais, a ação na extensão com a realização de eventos e a 

publicação a revista ARIGÓ - Revista do Grupo PET e Acadêmicos de Geografia da Ufac. 

  

Resultados e Discussão 

Desde o ano de 2014 o Programa PET tem sofrido com os cortes orçamentários para a educação 

superior, afetando diretamente 50% das verbas de custeio além do atraso do repasse pelo 

Ministério da Educação. Com o impacto negativo do custeio, atividades importantes não 

puderam ser realizadas continuadamente, como a Expedição Geográfica, que constitui-se em 

trabalhos de campo com visitas técnicas fundamentais para a pesquisa coletiva intitulada: 

“Mundo do Trabalho e Dinâmicas Territoriais na Faixa de Fronteira da Amazônia brasileira 

(Acre e Rondônia) com o Peru e Bolívia”.  

Nas pesquisas individuais os alunos bolsistas têm a oportunidade de orientação permanente do 

tutor e dos professores colaboradores, de modo a vivenciar práticas diferenciadas na construção 

do conhecimento, com acesso à linguagem científica, ao planejamento, ao desenvolvimento e 

divulgação dos resultados. As pesquisa individuas apresentam temas escolhidos pelo(a)  
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petiano(a) para a realização ao longo da sua permanência no PET. Entre as pesquisa realizadas, 

destacamos:  

a) A Faixa de Fronteira Acreana no Contexto da Segurança Nacional, desenvolvida pelo bolsista 

Thirson Rodrigues de Medina. O objetivo desta pesquisa é compreender qualitativamente a 

dinâmica da segurança no contexto da região da faixa de fronteira acreana; 

b) A Juventude Carcerária do Município de Rio Branco/ AC, desenvolvida pela bolsista Rita 

de Cássia Gomes Lopes. A pesquisa busca traçar o perfil presente na juventude carcerária e 

identificar se existe seletividade no sistema penal para com um determinado grupo de 

juventude, sobretudo se essas variáveis podem condicionar ou ser condicionantes no 

encarceramento; 

c) Os Eventos Acadêmicos Científicos na Construção do Conhecimento do Graduando em 

Geografia, do bolsista Mario Gustavo Alves da Silva. O objetivo inicial será identificar a 

participação dos estudantes do curso de Geografia nos eventos acadêmicos e científicos, e se 

há estímulo para que participem destes eventos no decorrer da sua formação acadêmica.  

O Grupo PET Geografia da Universidade Federal do Acre, no ano de 2019, completa dez anos 

de criação. Com base nessa trajetória, o grupo decidiu elaborar um livro para divulgar o que é 

o Programa de Educação Tutorial, em especial o Grupo PET Geografia, sua trajetória, seus 

objetivos no curso da Ufac e as ações no tripé ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas por 

seus bolsistas, tutores e professores colaboradores.  

Além dessa publicação, o grupo lançou no ano de 2018 a revista ARIGÓ - Revista do Grupo 

PET e Acadêmicos de Geografia da Ufac. A publicação da revista do PET e dos alunos dos 

cursos de Licenciatura e Bacharelado em Geografia da Ufac tem como objetivo permitir que os 

bolsistas do PET e alunos dos cursos da referida área possam ter um canal para divulgação e 

publicação dos seus trabalhos acadêmicos, de pesquisa, de extensão, práticas de campo, 

experiências de estágio de ensino e demais reflexões geográficas. Assim espera-se dessa ação 

de extensão a participação e interação dos bolsistas do Grupo PET Geografia, alunos dos cursos 

de Graduação em Geografia da UFAC e comunidade. A experiência visa melhorias para os 

cursos de graduação na área, com incentivo e divulgação dos conhecimentos produzidos pelos 

bolsistas do PET e discentes da área. 

Ainda na extensão atuamos na organização, junto à Coordenação de Curso, da Semana de 

Geografia da UFAC, em especial a partir de 2017.Tais eventos buscam proporcionar aos alunos 

e demais interessados conhecimentos geográficos, reflexões e debates sobre a produção do 

espaço local, regional e nacional, assim como sobre o exercício profissional. O evento conta 

em média com 200 inscritos, sendo a maioria estudantes dos Curso de Licenciatura e 

Bacharelado em Geografia.  

Outros eventos realizados com a contribuição do Grupo PET Geografia é o Interpet Ufac. A 

atividade ocorre anualmente envolvendo o coletivo dos grupos da Universidade, bem como, a 

participação de palestrante externo, mesas redondas, apresentação dos resultados da avaliação 

interna dos Grupos da Ufac pela Prograd, debates com egressos, bem como, a integração dos 

bolsistas, tutores e apresentação dos resultados das ações desenvolvidas no tripé ensino, 

pesquisa e extensão. 
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Anualmente o PET Geografia realiza os Minicursos: Introdução à Metodologia da Pesquisa 

Científica; Filosofia, Legislação e Normas do Programa de Educação Tutorial, ambos são 

oferecidos aos alunos e bolsistas. O primeiro contribui para que os bolsistas aprofundem seus 

conhecimentos sobre o tema, bem como, tenham subsídio para encaminhar suas pesquisas 

individuais. O segundo minicurso conta com a participação dos alunos bolsistas dos Grupos 

PET Geografia, alunos do curso e demais PET da Ufac. O conteúdo programático envolve os 

temas: História do PET; Concepções filosóficas e objetivos; Trajetória do Programa; Lei 

11.180, de 23 de setembro de 2005; Portaria MEC Nº 976, de 27 de julho de 2010; Portaria 

MEC nº 343, de 24 de abril de 2013. Análise de conjuntura. Regimento do Comitê Local de 

Acompanhamento e Avaliação (CLAA) da Universidade Federal do Acre – Ufac. 

As atividades de caráter integrador, possibilitam a reunião periódica dos bolsistas e tutor, 

intensificando a integração do grupo e deste com o curso de Geografia. Nessas reuniões 

semanais ocorrem as atividades integradoras no âmbito do grupo.  

  

Conclusões: 

As atividades realizadas permitem ao Grupo PET Geografia manter a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão de modo a almejar a formação de qualidade dos alunos, com 

responsabilidade acadêmica e compromisso social.  

  

Referências: 

BRASIL. Ministério da Educação. Manual de Orientações Básicas do Programa de 

Educação Tutorial. Brasília: Sesu, 2005.  

 

*Apoio Financeiro: Programa de Educação Tutorial  
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EIXO TEMÁTICO: Incentivo à Cultura como meio de Transformação 
 

 

Resumo 

O Projeto Andanças Culturais, promovido pelo Programa de Educação Tutorial do Curso de 

Administração da Universidade Federal do Cariri desenvolve suas atividades sob o pilar 

cultura com o objetivo de aproximar petianos e comunidade acadêmica de localidades que 

apresentem relevância histórica e cultural para a Região do Cariri. Acredita-se que um projeto 

com este caráter é relevante e responsável por apresentar a cultura como eixo transformador 

social. Na metodologia explicaremos as etapas do projeto, desde a sua concepção no início de 

cada ano. Apresentaremos os resultados alcançados na edição realizada, em junho de 2018, no 

Geossítio Pontal de Santa Cruz e no Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, ambos 

localizados no município de Santana do Cariri (CE). Nas conclusões reafirmaremos o que os 

resultados nos apresentam, a relevância de um projeto que contribua para despertar o senso 

crítico pela preservação do patrimônio material e imaterial.  

 

Palavras-chave: PETADM-UFCA. Cariri. Geossítio. Museu de Paleontologia. Pontal de 

Santa Cruz. 
 

 

 

 

                                                 
1 PETiana discente bolsista do grupo PETADM-UFCA e discente do curso de Administração da Universidade 

Federal do Cariri. 
2 PETiano discente egresso do grupo PETADM-UFCA e discente do curso de Administração da Universidade 

Federal do Cariri. 
3 PETiano discente bolsista do grupo PETADM-UFCA e discente do curso de Administração da Universidade 

Federal do Cariri. 
4 Tutora do grupo PETADM-UFCA e docente do Centro de Ciência Sociais Aplicadas da Universidade Federal 

do Cariri. 
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Introdução 

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) apresenta como um de seus valores “ser 

parte da comunidade e valorizar a cultura regional” (PROPLAN-UFCA, 2017, p.74). 

Dialogando com este valor e contribuindo para o fortalecimento do pilar cultura, o Programa 

de Educação Tutorial do Curso de Administração (PETADM-UFCA) da supracitada 

Instituição, desenvolve o Projeto Andanças Culturais. 

O Projeto Andanças Culturais, criado em 2015, visa interligar a comunidade 

acadêmica da UFCA, através de visitas técnicas, com a memória patrimonial (material e 

imaterial) e cultural da Região do Cariri, transformando os participantes em multiplicadores 

do conhecimento absorvidos e despertando o senso crítico pela preservação da cultura.  

De 2015 a 2018 foram realizadas 11 edições, contemplaram os seguintes locais: em 

Juazeiro do Note (CE) - Memorial do Padre Cícero e Horto; em Crato (CE) - Caldeirão da 

Santa Cruz do Deserto, ONG Aquasis, Parque Estadual Sítio Fundão; em Nova Olinda (CE) - 

a Fundação Casa Grande; em Santana do Cariri (CE) - Pontal da Santa Cruz, Ponte de Pedra e 

Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens; em Assaré (CE) - Museu Patativa do Assaré; 

em Exu (PE) - o Museu do Gonzagão.  

O presente trabalho fundamenta-se na primeira edição de 2018, ocorrida no Geossítio 

de Pontal da Santa Cruz e no Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens. 

O objetivo deste trabalho é apresentar a relevância de um projeto que aborde o pilar 

cultura e que media o diálogo com locais de relevância histórica e cultural. 

 

Metodologia 

Na Reunião de Planejamento do PETADM-UFCA decide-se quais Projetos 

continuaram em execução e quantas edições serão realizadas. Para o Projeto Andanças 

Culturais optou-se pela sua continuação e duas edições. 

O Projeto é dividido em 4 etapas: pré-visita, visita técnica oficial, texto expositivo 

sensorial e Roda de Conversa. Inicialmente a equipe responsável realiza um levantamento dos 

possíveis locais que atendam às necessidades do projeto para que seja realizada uma pré-visita 

para verificação das condições físicas, bem como da estrada, pontos de apoio e estando o local 

viável para o recebimento dos participantes, abre-se o período de inscrição que é aberto a toda 

a comunidade acadêmica. A quantidade de vagas depende do transporte disponível para a data 

escolhida.  

Após a realização da visita oficial é solicitado aos participantes que preencham um 

questionário avaliativo e redijam um texto expositivo sensorial no qual registram percepções, 

sensações em relação ao local visitado. Este texto não tem forma nem estrutura definida, para 

que os participantes se sintam livres para escrever e deixar transparecer as emoções. A edição 

encerra-se com uma Roda de Conversa, na qual temos a presença de um convidado que nos 

apresenta uma perspectiva administrativa e/ou de gestão do local.  

 

Resultados e Discussão 
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A supracitada edição contou com a participação de 23 pessoas, diretamente 

impactadas. Dentre elas, 19 discentes do curso de Administração, 2 discentes do curso de 

Jornalismo e 2 docentes do curso de Administração.  

As respostas do questionário avaliativo, elaborado pela equipe do projeto, e a 

solicitação da escrita de um texto expositivo sensorial serão apresentadas nesta sessão. O 

questionário continha 5 questões objetivas, nas quais deveriam ser atribuídas notas em uma 

escala de 1(pior nota) a 5(melhor nota) e 4 questões subjetivas. 

 

Tabela 1: Avaliação Projeto Andanças Culturais. 

 Constructos Média 

 1 2 3 4 5  

Trilha do Pontal de Santa Cruz 0(0%) 0(0%) 0(0%) 3(13%) 20(87%) 4,83 

Museu de Paleontologia 0(0%) 1(4,3%) 3(13%) 10(43,5%) 9(39,1%) 4,16 

Postura adotada pelos membros da 

organização 

0(0%) 1(4,3%) 0(0%) 4(17,4%) 18(78,3%) 4,77 

Tempo de duração da visita 1(4,3%) 0(0%) 1(4,3%) 11(47,8%) 10(43,5%) 4,38 

Meio de transporte utilizado 0(0%) 0(0%) 1(4,3%) 9(39,1%) 13(56,5%) 4,55 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Nota-se um alto índice de satisfação referente aos locais das visitas, estando a grande 

maioria entre as notas 4 e 5. É interessante frisar que a trilha apresentou alto índice de 

satisfação por parte dos membros obtendo média 4,16, entre os 23 participantes, 20 deles 

deram nota máxima (87%). As notas referentes a postura adotada pelos membros da 

organização, apenas uma pessoa apresentou descontentamento, caso único que não afetou na 

avaliação positiva percebidas pelas outras notas. Relacionado ao tempo de duração da visita, 

no momento da pré-visita, foi estimado um tempo médio da realização do trajeto, que foi 

informado previamente a todos os participantes antes da visita oficial. Em relação ao meio de 

transporte, cedido pela UFCA, obteve-se a média de 4,55.  

Em relação às questões subjetivas indagou-se sobre qual momento da visita foi mais 

interessante e não interessante, o quão útil foi a visita técnica e um espaço para elogios, 

críticas e sugestões. Sobre o momento da visita técnica mais interessante 43,47% afirmaram 

ter sido a trilha, resultado que condiz com a alta média (4,83) atribuída a mesma. As demais 

colocações citaram a vista do Pontal de Santa Cruz (30,43%), Museu de Paleontologia 

(17,39%), Trilha e vista do Pontal de Santa Cruz (4,34%). Ao lado das percentagens 

apresenta-se um exemplo das respostas para afirmar do que se trata a categoria.  

 

Tabela 2: Momento da visita mais interessante 

Categoria Quantidade 

de 

respostas 

Percentagem Exemplo 

Trilha 10 43,47% “A trilha foi mais interessante que a visita, por conta da 

experiência e do maior momento de interação entre os 

membros, bem como o clima do local.” 
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Visita ao 

Pontal de 

Santa Cruz 

7 30,43% “Foi quando chegamos no Pontal. Um lugar incrível com 

uma visão magnífica.” 

Museu de 

Paleontologia 

4 17.39% “Visitar o museu foi extremamente gratificante, pois sou 

muito fã da história dos dinossauros e principalmente da 

história do cariri.” 

Trilha e Vista 

do Pontal de 

Santa Cruz 

1 4,34% “Quando consegui finalizar a trilha e apreciar a paisagem do 

alto do Pontal.” 

Trilha e 

Museu 

1 4,34% “A trilha e o museu.” 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

A questão seguinte questionou sobre o momento da visita que não foi interessante para 

o participante. Observa-se que 16 respostas (69,53%) afirmaram que não ocorreu tal 

momento, sendo um resultado satisfatório. 6 participantes registraram que a espera para entrar 

no Museu não os agradou, a ordem de guiamento é por ordem de chegada ao local. No 

momento, havia duas outras turmas para serem guiadas antes do Projeto. Obteve-se apenas 

uma resposta atribuída a categoria expectativa, o que não impacta negativamente esta 

avaliação, o que provável justifica a única nota 2 atribuída na questão objetiva. 

 

Tabela 3: Momento da visita não interessante 

Categoria Quantidade 

de respostas 

Percentagem Exemplo 

Não ocorreu 16 69,53% ----- 

A espera para entrar no 

Museu 

6 26,08% “A espera para sermos guiado no Museu. Pois o 

Museu não estabelece hora marcada para as visitas 

em grupos.” 

Expectativa 1 4.34% “No museu. Foi muito chato. Eu imaginava que 

tinha vários esqueletos de dinossauros e só tinham 

réplicas, pinturas e fósseis de peixes.” 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

A terceira questão subjetiva perguntava o quão útil foi a visita para o participante. 

Verifica-se no quadro que 47,82% alegaram a utilidade da visita ao conhecimento adquirido, 

21,73% relacionaram com o fato de retornarem à locais já visitados, 13,04% afirmaram ter 

sido seu primeiro contato com as localidades, esta é uma importante observação relacionado a 

problemática que norteou a escrita do Projeto, o quão as pessoas conhecem a região que 

moram. As demais respostas, associaram a utilidade com o contato com belezas naturais e o 

auxílio para a escrita acadêmica. 

 
Tabela 4: Se a visita foi útil para os participantes. 

Categoria Quantidade 

de 

respostas 

Percentagem Exemplo 

Aquisição de 11 47,82% “Sim, uma vez que me atribui conhecimento sobre 
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conhecimento os lugares históricos e culturais para a região do 

Cariri” 

Retorno as localidades 5 21,73% “Sim, pois pude retomar ao lugar que já havia 

visitado há 10 anos atrás” 

Primeira ida aos locais 3 13,04% “Além de útil, foi excelente fazê-la pela primeira 

vez e com um grupo tão especial.” 

Contato com as belezas 

naturais 

3 13,04% “Muito, trazendo a paz e o encantamento que só as 

belezas no nosso cariri é capaz de transmitir” 

Escrita acadêmica 1 4,34% “Sim, me ajudou a futuramente realizar produção 

acadêmica com foco no turismo” 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

A última questão é um espaço destinado a elogios, críticas e sugestões que os 

membros da equipe as utilizam como forma de perceber o impacto de suas ações e buscar a 

excelência das atividades desenvolvidas pelo Projeto.  

Os relatos expositivos sensoriais, também foram utilizados para compor a análise 

qualitativa dos dados, consiste em um texto no qual o participante tinha a liberdade de não 

estar restrito a formatação ou normas técnicas e que expusesse da forma que achasse mais 

interessante quais foram as suas sensações em relação aos locais visitados. Registra-se aqui 

algumas colocações feitas pelos participantes nos relatos expositivos sensoriais e nas 

respostas das questões subjetivas do questionário: 

 
Primeiramente quero falar que a visita aos locais foi bastante proveitosa, pois e 

propiciou reviver sensações e memórias que já havia tido no lugar. Apesar de ser do 

município e ter crescido lá, não tive muito contato com os locais visitados em 

questão por morar em um distrito relativamente distante. (Participante 1, 2018) 

 
Após essa visita, percebi ainda mais que não é suficiente apenas visitar o local e 

depois esquecê-lo, pois saber a importância destas localidades para a nossa 

identificação histórica é pertinente e necessita de mais atenção. (Participante 2, 

2018) 

 
A visita ao museu foi ótima, é interessante e importante saber sobre o passado, ver 

provas de que tudo aquilo um dia existiu. No mais, a trilha foi encantadora e a visita 

ao museu maravilhosa. (Participante 3, 2018) 

 

Conclusões 

Um projeto como o Andanças Culturais contribui de tantas as formas com todos os 

participantes, desde oportunizando as visitas aos locais tão importantes para a região do Cariri 

pela primeira vez, até o elo de mediação entre o sujeito e localidade, possuindo suma 

importância dentro da academia, e para os próprios locais visitados em si. Experiências como 

estas promovida pelo projeto, contribuem para ampliar a formação humana e profissional dos 

estudantes para além da sala de aula.  

A principal proposta da edição de 2018 do projeto Andanças Culturais, foi despertar 

nos participantes uma observação e uma reflexão de sua atuação no meio ambiente em que  
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vive pondo em prática seu importante papel na preservação da cultura, e da ciência do 

contexto histórico de como a região do Cariri era habitada.  

Por fim, nota-se o amplo impacto positivo que o projeto obteve, atingindo membros 

que não fazem parte do Programa, e discentes que não são do curso de Administração.  

Ademais, outro indicador do sucesso do projeto são as ótimas avaliações observadas, 

fornecendo um feedback para a equipe organizadora do Andanças de que devem continuar 

com a ótima proposta dessas ações marcantes tanto para os participantes, como para os locais 

detentores de ampla riqueza cultural.  
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como Meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as formas na qual o medo relacionado a 

insegurança pública nas cidades condiciona as práticas espaciais dos citadinos e sua 

relação com o direito à cidade utilizando como recorte os espaços públicos entendo 

estes como espaço de convivência social e política. O campo de estudo teve como 

metodologia uma revisão bibliográfica nas ciências humanas com a aplicação de 

conceitos da Geografia, discussões em reuniões do grupo PET-Geografia e orientação 

de trabalhos de pesquisa e a construção de uma perspectiva teórica tendo como exemplo 

uma praça localizada na cidade de Belém do Pará. O estudo permitiu o entendimento 

acerca dos efeitos do medo na cidade sob o cotidiano urbano e suas ameaças ao direito 

cidadão de viver nela. 

 

Palavras – chave: Espaço público, medo, cidade. 

 

Introdução 

 

De todos os sentimentos inatos aos seres humanos, o medo se destaca como 

aquele capaz de determinar suas ações trazendo uma sensação interna individual de um 

ser e se materializando de diversas formas na sua realidade através de suas ações. Esse 

sentimento compartilhado com os seres irracionais se diferencia no homem por se 

caracterizar como um sentimento de insegurança e vulnerabilidade designado por 

Bauman (2008) de “medo derivado”. 

Destaca-se atualmente a sensação de medo ligada a questão da violência nos 

centros urbanos cuja vida cotidiana propiciou nos últimos anos uma percepção 

generalizada de insegurança por parte da população, seja por experiências diretas e 
                                                
1 PETiano discente (bolsista) do grupo PET-Geografia e discente do curso de Licenciatura em Geografia 

da Universidade Federal do Pará (UFPA) 
2 PETiano discente (bolsista) do grupo PET-Geografia e discente do curso de Licenciatura em Geografia 

da Universidade Federal do Pará (UFPA) 
3 Professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do Pará (UFPA) 
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indiretas ou por noticiários e manchetes sensacionalistas diárias que ajudam na 

propagação desse sentimento. A influência da violência e insegurança no cotidiano das 

grandes cidades são responsáveis por ações de caráter defensivo, preventivo ou 

repressor por parte tanto do Estado como da sociedade civil. As implicações desse 

fenômeno resultam diretamente no cotidiano urbano nas suas diversas dimensões. Uma 

delas está no seu caráter político-espacial, objeto de reflexão deste trabalho, onde o 

medo da violência representa uma ameaça ao direito à cidade baseado no livre uso aos 

seus espaços, aos locais de encontro e trocas, aos ritmos da vida e empregos do tempo 

que permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e locais (LEFEBVRE, 2008). Os 

espaços públicos por serem locais de livre acesso e representarem na cidade um abstrato 

espacial da cena pública (GOMES, 2002) são os lugares mais fragilizados e atingidos 

pela espacialização da insegurança pública e a mudança no uso desses espaços 

simbolizam o “declínio” da vida pública e um recúo da cidadania.  

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho focaliza o estudo sobre a dimensão 

espacial do medo na cidade tendo como recorte os espaços públicos afim de se analisar 

a insegurança como condicionante do uso e (re)produção desses espaços pelos agentes 

sociais e suas consequências político-sociais. 

 

Metodologia 

 

O trabalho apresenta como recurso metodológico uma revisão bibliográfica 

acerca do conceito de medo e espaço público nas ciências sociais tendo como ênfase a 

relação destes dois conceitos dentro da Geografia, área de estudo da autoria. Se obteve o 

resultado através de reflexões e discussões de orientação bem como as reuniões do 

grupo onde houve o estímulo por parte do tutor de pôr em debate categorias próprias da 

ciência geográfica e a interdisciplinaridade com outros campos da ciência. 

 

Resultados e Discussão 

 

Ao se falar de medo diversas são as formas de se pensar na ocorrência desse 

sentimento. Dos medos tidos como “normais” como o medo do escuro ou de altura até 

os patológicos conhecidos como fobias, eles se manifestam no cotidiano de todos e não 

há como se desvencilhar dessa sensação; um sentimento inato à qualquer ser vivo e está 

presente na própria história da humanidade. Mas o elemento da incerteza e 

vulnerabilidade pode ser encontrado em qualquer desses tipos e em qualquer contexto 

histórico. Na Idade Média, por exemplo, o obscurantismo levou a sociedade medieval a 

buscar explicações que proporcionassem explicações para aquilo para o desconhecido 

possibilitando a ocorrência desse sentimento frente ao obscuro. Bauman (2008) 

denomina de “medo derivado” um tipo de medo de segundo grau presente no homem 

originado na própria ignorância quanto aquilo que é desconhecido provocando um 

sentimento de impotência e consequentemente vulnerabilidade podendo se desenvolver 

de acordo com experiências diretas ou indiretas. 

O autor chama a atenção para as consequências desse medo no cotidiano do 

indivíduo pois ele é capaz de se “enraizar em nossos motivos e propósitos, se 

estabelecer em nossas ações e satura nossas rotinas diárias”. No dia-a-dia das grandes 
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cidades se tornou “banal” os cidadãos levarem o temor da insegurança como um 

importante elemento a se considerar no modo ao qual se circula pela cidade evitando 

certos locais em determinados horários, pensando em possíveis trajetos que tragam mais 

segurança ou trocando serviços presenciais que exijam deslocamentos pelos chamados 

delivers. 

Se em tempos atrás, o medo fazia parte de uma concepção generalizada no 

imaginário da sociedade, hoje se faz presente no cotidiano dos principais centros 

urbanos ganhando contornos sócioespaciais ao ultrapassar o campo individual e se 

tornar um sentimento de insegurança coletivo transformando as grandes cidades em 

verdadeiras “fobópoles”, ou seja, cidades nas quais o medo e a percepção de 

insegurança tomam cada vez espaço na vida cotidiana (SOUZA, 2008). O medo passa a 

ser um condicionante social cujas consequências resultarão em novas formas 

materializadas na paisagem urbana e na mudança do modo de viver na cidade. 

As consequências desse medo são diversas e o seu resultado tem o efeito de criar 

e ampliar as desigualdades existentes no espaço urbano. Os exemplos vão desde a 

construção de condomínios fechados dotados de todo um conjunto de mecanismos de 

segurança amplificando os efeitos da segregação sócioespacial nas cidades até a 

exclusão daquilo que é ameaçador muitas vezes corporificado em indivíduos “a margem 

da sociedade” potencializando desigualdades e preconceitos concebidos no imaginário 

dos cidadãos e estimulados muitas vezes pelos noticiários diários. 

Um dos principais debates acerca desta influencia com que o medo e a 

insegurança refletem nas cidades está na discussão sobre os prejuízos político-sociais na 

qual a sociedade vem sendo vítima. Lefebvre (2008) ressalta a importância do direito à 

cidade baseado no livre uso aos seus espaços, aos locais de encontro e trocas, aos ritmos 

da vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e 

locais. A troca da sociabilidade pelo confinamento em prol da segurança tem efeitos 

políticos quanto ao viver na cidade pois fortalece a “segregação generalizada, a 

separação, no terreno, de todos os elementos e aspectos da prática social, dissociados 

uns dos outros e reagrupados por decisão política no seio de um espaço homogêneo” 

(LEFEBVRE, 2008, p.88).  

O direito à cidade e a condição espacial do indivíduo estão correlacionados no 

momento em que o espaço ganha importância para a ação do homem como agente 

político e a ameaça ao seu uso representa a privação do modo de se relacionar, expressar 

e viver com os demais. Gomes (2002) defende que os espaços públicos representam 

esses locais na cidade pois são a dimensão física da vida pública, local de possibilidades 

de expressões e manifestações políticas, lugar de normatização e conflitos da esfera 

pública; locais de encontro e de comunicação da população que refletem uma certa 

diversidade sócio-espacial da cidade. 

Para o autor, a concepção de espaço público como abstrato espacial da cena 

pública está na gênese da formação das cidades, foi herdada das antigas pólis cujos 

espaços de convivência simbolizavam a esfera pública e estes serviam de palco para as 

discussões limitados apenas aqueles considerados cidadãos. Assim, o pleno uso desse 

espaço como local político das relações sociais está correlacionado ao exercício da 

cidadania. 

Esses espaços então são os mais expostos e consequentemente mais fragilizados 

por conta da sensação de insegurança nas cidades levando ao seu esvaziamento e 
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abandono. Espaços antes utilizados livre e abertamente pelos citadinos cada vez mais 

evitados e trocados por outros locais que detém certo grau de segurança como os 

shopping centers. O afastamento do público também propicia a degradação da paisagem 

desses espaços que, com o abandono tanto das pessoas quanto do poder público, são 

pichadas, roubadas, deterioradas pelo tempo sem nenhuma manutenção, esquecidas nos 

centros das cidades e até servindo de moradia para outros sujeitos. 

Um dos exemplos encontrados na cidade de Belém do Pará é a praça Waldemar 

Henrique nomeada em homenagem ao maestro paraense localizada no bairro do Reduto, 

centro da cidade, reinaugurada pela Prefeitura de Belém em 1999. A praça tem como 

temática as criações musicais do maestro bem como a regionalidade paraense 

evidenciada pela própria arquitetura do ambiente com uma concha acústicas que remete 

a uma cuía de tacacá, iguaria típica da região, além de brinquedos em forma de 

instrumentos musicais. 

 
Figura 01: Praça John Kennedy posteriormente reinaugurada sob o nome de Waldemar 

Henrique 

 

 
Fonte: Retirada do site “Arte, Cultura, Lazer...” 

 

Porém, com o passar dos anos, esse ambiente foi sendo abandonado pelo público 

em decorrência da insegurança nos arredores acompanhada da falta de manutenção e 

conservação por parte do poder público. Hoje o que se encontra é um espaço anêmico, 

sem vida em pleno centro urbano da capital. 

 
Figura 02: Praça Waldemar Henrique nos dias atuais 
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Fonte: 

Assis, 

2019. 

 

 

 

 

Conclusões: 

 

Portanto, reforçar-se a importância acerca da dimensão espacial do medo na 

cidade como forma de compreender esse fenômeno afim de apontar a necessidade da 

reflexão acerca dos impactos político-sociais para o direito à cidadania. A sociabilidade 

pautada no medo cotidiano tem como resultado o enfraquecimento da ação política dos 

indivíduos refletindo nos seus hábitos e principalmente nos espaços ao qual este está 

inserido O esvaziamento do espaço público torna-se apenas a ponta desse iceberg ao 

demonstrar que esse é apenas um sintoma de problemas complexos existentes nas 

grandes cidades. 
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EIXO TEMÁTICO: Incentivo à cultura como meio de transformação 

 

Resumo 

Tendo por referência estudos sobre o incentivo cultural, especialmente no que tange às diversas 

manifestações culturais de povos tradicionais, argumenta-se acerca da convergência entre o 

direito cultural e o direito à vida. Nesse sentindo, desenvolve-se a pesquisa com foco na 

seguinte problemática: O direito à cultura é mais importante do que o direito à vida, 

considerando que ambos são direitos fundamentais? Este estudo é de grande relevância para a 

demonstração de que algumas práticas culturais podem gerar ameaça ou perigo ao direito à vida 

e que, portanto, faz-se necessária uma compreensão sobre a possibilidade dos direitos humanos 

serem universais ou culturalmente relativos. A pesquisa é caracterizada como bibliográfica e 

descritiva de caráter qualitativo, fundamentada em ampla revisão de artigos, livros e legislações 

sobre o tema. Verificou-se que existem duas teorias a respeito da dicotomia entre direito à vida 

e direito à cultura. A teoria relativista nega qualquer tipo de universalização dos direitos 

humanos, considerando que o que é certo ou errado deve ser determinado unicamente pelo 

indivíduo ou pela sociedade. Por outro viés, a teoria universalista pretende impor uma 

concepção de direitos em âmbito universal. Nesta senda, analisou-se também o HC n.º 

268.459/SP, onde o STJ analisou o paradigma existente acerca da transfusão de sangue em 

Testemunhas de Jeová. Conclui-se que as teorias universalista e relativista não podem ser 

consideradas de forma independente, necessitando de um diálogo intercultural, de forma, que 

possa ser garantido e promovido os direitos em conflito, supracitados, para que sejam atendidas 

ambas necessidades. 
 

Palavras – chave  
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Introdução 

Após a Segunda Guerra Mundial, a proteção dos direitos humanos se torna de grande 

relevância pela necessidade de uma ação internacional que eficazmente protegesse tais direitos 

e para impedir que as atrocidades das guerras se tornassem uma constante na sociedade, o que 

se deu através da concretização da Declaração dos Direitos Humanos (1948). Paralelo ao 

movimento de internacionalização destes direitos, surgiu um dilema entre duas posições a 

respeito da manifestação cultural de populações tradicionais, quais sejam: o Universalismo e o 

Relativismo Cultural. Trata-se, principalmente de um embate sobre a prevalência ou não do 

direito cultural com relação ao direito à vida, tendo em vista que alguns povos se identificam 

através da prática de atos desumanos e intoleráveis, como a mutilação genital feminina, sob o 

discurso de identidade cultural.   

Boaventura de Sousa Santos (2006, p. 313) expõe: “[...] temos o direito de sermos iguais 

quando a diferença nos inferioriza; temos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos 

descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma 

diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”. Logo, acredita-se que os 

direitos humanos não podem ser absolutizados, não sendo, portanto, uma obrigatoriedade a 

escolha pela teoria relativista ou pela teoria universalista, de forma que se estabeleça um diálogo 

intercultural, diante necessidade premente de se estabelecer uma sociedade mais justa e 

igualitária. 

A realização desta pesquisa é importantíssima para o rompimento do preconceito 

cultural e para propiciar uma reflexão em prol do direito de expressão cultural dos povos 

tradicionais, ao passo que é necessária a sensibilização para a suspensão do referido direito, 

quando a vida ou a dignidade humana estiverem sendo ameadas, no Brasil e no mundo. Com 

relação a isto, cumpre ressaltar que existem pessoas praticantes de condutas propícias ao grupo 

ao qual pertence, mas anseiam estabelecer sua própria identidade cultural, como é o caso da 

somali Waris Dirie (2001), ao compartilhar sua experiência: 
A única coisa que fazia era perguntar: por quê? Qual era a razão de tudo aquilo? 

Naquela idade, eu não entendia nada de sexo. Tudo o que eu sabia era que eu tinha 

sido mutilada com o consentimento de minha mãe. Eu não conseguia entender a razão 

disso. (...) Eu queria muito mais da vida, apesar de ainda não saber muito bem o quê. 

(DIRIE, 2001, p.61). 

 

Diante do exposto, esta pesquisa tem por objetivo geral: apresentar a dicotomia entre os 

direitos à vida e à cultura, enquanto direitos humanos. Os objetivos específicos são: relatar 

informações gerais sobre as teorias universalista e relativista; destacar a situação vivenciada 

pelas populações tradicionais que verificam nas práticas desumanas a expressão de sua 

identidade cultural; e enfocar a possibilidade e necessidade do estabelecimento de um diálogo 

intercultural, para que seja possível o respeito às práticas culturais, em conformidade com a 

valorização da vida humana.  

 

Metodologia 

A pesquisa é caracterizada como bibliográfica e descritiva de caráter qualitativo, 

fundamentada em ampla revisão de artigos, livros, legislação (como a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos), jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros e políticas de 

enfrentamento ao preconceito às práticas culturais, bem como sobre o direito à vida. Utiliza-se 

o método exploratório, por meio da coleta de dados disponíveis em meios físicos e eletrônicos. 

Coleta-se informações sobre os direitos humanos cultura e vida, de forma geral, buscando 
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compreender os dois termos e a seus efeitos sociais, e procede-se a um estudo específico sobre 

o dilema entre os referidos direitos, com a identificação de casos verídicos, em que a vida e a 

dignidade humana, por vezes, violadas pelas práticas culturais de determinados grupos. A 

pesquisa está pautada nas abordagens de pensadores dos Direitos Humanos e Direito 

Internacional, como Piovesan (2012), Donelly (2007) e Ikawa (2006). Tal qual, na Teoria dos 

Direitos Fundamentais, consagrada em obra homônima do constitucionalista alemão Robert 

Alexy (2008). Aborda-se o tema direitos humanos, no que tange a necessidade de um estudo 

aprofundado sobre o embate entre os direitos à vida e à cultura, buscando não a supremacia de 

um em relação ao outro, mas verificando-se a possibilidade do diálogo entre ambos. 

 

Resultados e Discussão 

Os direitos humanos são direitos naturais e universais assegurados a todo e qualquer 

indivíduo, independentemente de sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou 

posicionamento político. Após a Segunda Guerra Mundial, a globalização dos direitos humanos 

gerou um dilema de grandes proporções, principalmente no que diz respeito ao conflito entre 

os direitos à vida e à cultura, o que deu margem ao enfrentamento de duas posições antagônicas, 

quais sejam, o Universalismo e o Relativismo Cultural.  

O Universalismo Cultural propõe que seja estabelecido um padrão universal de direitos 

humanos, que possa ser aferível a todos as pessoas de forma igualitária, utilizando como único 

parâmetro a própria condição humana. Assim, não seriam consideradas as crenças religiosas, 

hábitos e costumes ou cultura, uma vez que somente a condição humana é o fundamento válido 

da titularidade dos direitos humanos.  

O Relativismo Cultural, por sua vez, está voltado para a exigência do respeito às diversas 

identidades culturais, muitas vezes, fundamentadas em convicções religiosas. A principal 

motivação dos relativistas é que a manifestação da identidade de um povo se dá através da sua 

manifestação cultural, portanto não seria possível estabelecer um padrão universal de direitos. 

Para aqueles que adotam esta corrente, a cultura é a única fonte válida do direito e da moral e, 

portanto, deve-se respeitar a diversidade cultural, embora os posicionamentos com relação à 

própria vida humana sejam divergentes.  

Percebe-se que o debate entre as supracitadas correntes se dá em torno da cultura como 

único meio de representação e identidade de um grupo, ao passo em que há determinadas 

práticas culturais que promovem a ameaça e a lesão de um dos principais direitos do ser 

humano, que é a vida. Neste viés, destaca-se o direito de cada ser humano, principalmente, 

daqueles que pertencem ás sociedades de cultura fechada, de atuarem conforme seu livre-

arbítrio e de resistir às influências do ambiente no qual vive. (MASSUD, 2007, p. 62).  

Nesta seara, importante analisar como os tribunais brasileiros debruçam sobre a delicada 

questão supraexposta. Para tal, recorre-se à doutrina de Robert Alexy, o qual encabeça corrente 

jusfilosófica já consagrada no Direito brasileiro, ao passo que se predispõe a solucionar 

questões paradigmáticas por meio da aplicação da ponderação de princípios no âmbito dos 

direitos fundamentais.  

Para Alexy (2008), as normativas jurídicas dividem-se em normas-regras e normas-

princípios. Em síntese, podemos dizer que regras são normas que podem ser cumpridas ou não, 

de tal que seu descumprimento não reflete em grande ônus, enquanto que os princípios, 

caracterizam-se como normas de primordial relevância, de tal que ordenam que algo sejam  

 

 

703



 
 

 

 

 

 

realizado dentro do contexto fático e jurídico. Sendo assim, o descumprimento de uma norma 

princípio causa impactos e reflexos desastrosos dentro da ordem jurídico-constitucional. Há, 

portanto, sobreposição de princípios sobre regras.  

Assim, o autor entende que os direitos fundamentais devido ao seu caráter mandamental 

são princípios. Desta premissa, surge o seguinte questionamento: sendo de igual valor e 

importância, como resolver as situações em que há colisão de direitos? Alexy responde que 

nesse caso, deve-se ponderar os direitos, por meio da proporcionalidade, ou seja, na resolução 

do embate o contexto fático e jurídico de um afasta a do outro, por se mostrar mais arrazoada 

ao caso. 

Desta feita, devem os julgadores analisar caso a caso, a fim de verificar que direito 

melhor satisfaz a situação. Assim o fez, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 

n.º 268.459/SP, que versava sobre a recusa dos pais em autorizar transfusão de sangue na filha 

de 13 anos, por serem Testemunhas de Jeová, levando a menor à óbito.  

A corte na referida decisão inocentou os pais da adolescente, ao entender que a crença 

religiosa constitui uma escolha existencial, estando, portanto, ligada a dignidade da pessoa 

humana. Deste modo, não é possível sacrificar a dignidade do indivíduo por conta de suas 

escolhas religiosas, uma vez que esta relaciona-se com o sentimento de pertencimento do 

próprio ser. 

Por outro lado, o STJ responsabilizou os médicos do caso, por violação ao Código de 

Ética Médica, no tocante à decisão profissional de proceder ao tratamento que poderia salvar a 

paciente, independente de seu consentimento próprio ou de familiares, haja vista, função 

precípua da medicina é salvar vidas. Portanto, a decisão do Tribunal resguarda o direito de 

credo do paciente e de seus familiares, mas sobrepõe a responsabilidade profissional ao direito 

subjetivo do paciente. Um perfeito exemplo da dicotomia existente entre os direitos à vida e à 

cultura. 

Em tese de resultados, pontua-se que há a possibilidade de um diálogo intercultural, de 

tal forma que se guarde os devidos cuidados à vida do ser humano, admitindo-lhe um caráter 

universal e indivisível, ao passo em que seja fundamental o respeito às particularidades de cada 

cultura. O objetivo é estabelecer um ponto de equilíbrio para que nem o direito à vida, nem o 

direito à cultura sejam lesionados. O desafio atual é identificar quais direitos devem ser 

universais, tendo em vista que existem sim, traços comuns que podem ser identificados em 

todos as sociedades, como o direito à dignidade da pessoa humana, e também priorizar o 

respeito às diversas manifestações culturais.  

 

Conclusões: 

Diante do exposto, é considerado um desafio à ordem contemporânea a dinâmica de 

internacionalização e universalismo dos direitos humanos, haja vista que, este já obteve 

significativos avanços, constituindo o indivíduo como um ser de direito internacional, dando 

ênfase a dignidade da pessoa humana. Há que se assimilar que existe ainda a necessidade de 

(re)afirmação de tal universalização, que há diversidade cultural, esta sendo um componente 

valoroso para o processo de fixação das obrigações jurídicas internacionais. Entretanto, a 

cultura dos povos não é objeto que legitima a prática institucionalizada de violação a dignidade 

do homem, sendo considerada como inegociável. Não há dúvidas que a vida humana tem por 

necessidade a proteção.  

Busca-se uma harmonia entre a diversidade cultural e a dignidade inerente ao homem, 

sem lesiona-los, logo, não sobrepondo um ao outro. Portanto, é necessário ultrapassar 
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internacionalmente as barreiras da intolerância e dos conflitos, estes que são entraves para 

existência de uma sociedade solidaria e justa de forma global. Abrindo-se espaço para diálogos 

interculturais que são necessários para um Estado Democrático e Constitucional de Direito, 

objetivando a universalização dos direitos humanos, ressaltando os traços comuns identificados 

em todas as sociedades, respeitando o direito a dignidade humana e a diversidade cultural de se 

manifestar.  
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EIXO TEMÁTICO: Saúde Coletiva como meio de Transformação 

 
Resumo 
 
Quando se realiza uma doação, o sangue doado é usado para garantir um direito primordial, que 
é o direito à vida. Sabendo da importância desse ato de solidariedade, o PET Produção Leiteira 
promove e incentiva a realização do mesmo no contexto acadêmico, contribuindo cada vez mais 
com a sociedade, pensando que uma única doação pode salvar até quatro vidas. Essa atividade 
ocorre mensalmente, onde os acadêmicos tem a oportunidade de ir até o hemonúcleo de Pato 
Branco – PR ou de Francisco Beltrão - PR, os quais são mais próximos da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos. A doação ocorre em data e horário 
previamente agendado pelo alunos do PET Produção leiteira, no hemonúcleo disponível e em 
seguida divulgado aos alunos que interessados realizam inscrição com os petianos. O transporte 
até o hemonúcleo é ofertado pela universidade, o qual todos os alunos podem participar, dentro 
do limite de vagas ofertado, gerando a esses alunos declaração de participação. 
 
Palavras – chave: Sangue; Solidariedade; Doação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 PETianos (as) discentes (bolsistas) do grupo PET Produção Leiteira – Conexão de Saberes e discentes da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
2 PETianos (as) discentes (egressos) do grupo PET Produção Leiteira – Conexão de Saberes e discentes da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
3 PETiano tutor do grupo PET Produção Leiteira – Conexão de Saberes e docente da Coordenação de Zootecnia 
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
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Introdução 
 

Ao realizar uma doação, o sangue doado é utilizado para garantir o direito à vida de uma 
pessoa que por eventual motivo o necessita. Dependem deste ato de solidariedade, pessoas que 
se submetem a tratamentos planejados ou intervenções médicas urgentes e de extrema 
complexidade, também necessitam de sangue pacientes que realizam transfusões, transplantes 
e tratamentos oncológicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Sendo assim, um doador além 
de doar sangue, doa também esperança ao paciente e sua família.  

De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer) (2019), a doação de sangue além 
de ser um ato de solidariedade é um também um compromisso social que salva vidas. Além 
disto, doação de sangue é um ato especial pelo motivo de que o sangue é insubstituível e sem 
ele não podemos viver (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Apesar de não ser substituível, o 
sangue humano pode ser reposto, por isso a doação deve ser realizada por pessoas saudáveis. 
Além da doação de sangue é realizado, também, o cadastro de doador de medula óssea, e quando 
compatível, o doador é contatado e poderá realizar a doação.  

Pensando no próximo e tendo em vista a alta demanda de bolsas de sangue nos 
hemonúcleos a nível nacional e especificamente da região sudoeste do Paraná, nos municípios 
de Pato Branco e Francisco Beltrão, além de ser um ato de grande impacto social, o PET – 
Produção Leiteira promove a oportunidade aos acadêmicos da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Câmpus Dois Vizinhos, a realizar este importante ato de solidariedade. Por 
fim, podemos ver o impacto desse projeto quando levamos em consideração que uma única 
doação pode salvar até 4 vidas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 
 
Metodologia 
 

Atualmente a doação de sangue realizada pelo PET Produção Leiteira é registrada como 
um projeto institucional de extensão, intitulado “Campanha de doação de sangue e cadastro de 
doador de medula óssea”, sendo realizado mensalmente. No início a campanha surgiu como um 
“trote solidário”, a qual era destinada aos novos alunos dos cursos de graduação oferecidos pela 
Universidade, sendo realizada no início de cada semestre letivo. As inscrições dos interessados 
são feitas pelos próprios bolsistas PET, no horário do meio dia, em frente ao Restaurante 
Universitário ou na “Roda do mate” (outro evento de extensão realizado pelo PET Produção 
Leiteira). As datas são definidas no planejamento no início de cada semestre letivo, de acordo 
com os horários acadêmicos, a fim de oportunizar a participação ao maior número de pessoas, 
e em seguida são agendadas no hemonúcleo que receberá os alunos.  

Para se inscrever e também no dia da doação, os acadêmicos devem apresentar os 
requisitos mínimos para serem doadores, os quais estão apresentados na tabela 1. 

 
Tabela 1: Requisitos mínimos que uma pessoa necessita apresentar para realizar a doação 

de sangue. 
Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos 
(menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do responsável legal); 
Pesar no mínimo 50 kg; 
Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. 
Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas; 
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Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas; 
Apresentar documento de identificação com fotografia, emitido por órgão oficial. (Carteira 
de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro 
Nacional de Estrangeiro, Certificado de Reservista ou Carteira Profissional emitida por 
classe); 
Para os menores de 18 anos, é necessário o consentimento dos responsáveis e, entre 60 e 69 
anos, a pessoa só poderá doar se já o tiver feito antes dos 60 anos; 
A frequência máxima é de quatro doações anuais para o homem e de três doações anuais para 
a mulher. O intervalo mínimo deve ser de dois meses para os homens e de três meses para as 
mulheres. 

Fonte: Ministério da Saúde, 2019. 

 
De acordo com o Ministério da Saúde, além dos requisitos mínimos para realizar a 

doação, alguns cuidados após o procedimento devem ser tomados (Tabela 2). 
 

Tabela 2: Cuidados que devem ser tomados por um doador após realizar a doação. 
Evite esforços físicos exagerados por pelo menos 12 horas; 
Aumente a ingestão de líquidos; 
Não fume por cerca de 2 horas; 
Evite bebidas alcóolicas por 12 horas; 
Mantenha o curativo no local da punção por, pelo menos, quatro horas; 
Não dirija veículos de grande porte, não trabalhe em andaimes e não pratique paraquedismo 
ou mergulho; 
Faça um pequeno lanche e hidrate-se. É importante que o doador continue se sentindo bem 
durante o dia em que efetuou a doação;  

Fonte: Ministério da Saúde, 2019. 

 
Para cada dia de doação são ofertadas 16 vagas, e os acadêmicos são conduzidos ao 

hemonúcleo com data e horários pré agendados pelos petianos, podendo ser em Pato Branco – 
PR ou Francisco Beltrão - PR, conforme a disponibilidade de cada local na data escolhida. O 
transporte até o hemonúcleo que recebera os alunos é ofertado pela Universidade. Esse projeto 
conta com o apoio do grupo CIMCO (Comunidade Integrada na Multiplicação dos 
Conhecimentos). 
  
Resultados e Discussão 
 

Tendo em vista que mais de 150 pessoas já participaram da campanha, entre elas alunos 
de graduação e professores, essa ação solidária resulta em uma integração entre a comunidade 
acadêmica da UTFPR-DV, além de trazer benefícios para os estudantes, os quais necessitam de 
declarações de atividades complementares que é requisito para a conclusão do curso superior, 
e dentro das atividades complementares a doação de sangue se enquadra como atividade social. 
Todos os alunos participantes recebem declaração, tanto os que participaram da doação de 
sangue quanto os que participaram do cadastro de doador de medula óssea, sendo essas 
declarações emitidas pelo PET Produção Leiteira. 

Esse projeto resulta, também, em benefícios principalmente para a sociedade ajudando a 
atender a demanda dos hemonúcleos da região de Dois Vizinhos. Além disso, permite aos  
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alunos PET uma interação solidária e uma visão mais cooperativa frente à comunidade 
acadêmica. Somado a isso, o exercício dessa atividade concede o cumprimento de atividades 
de extensão, previstos no planejamento do grupo PET. 
 
Conclusões 
 

Para que esse projeto comtemple a tríade em seu contexto, o grupo realiza, todo início de 
semestre, aos novos alunos, a apresentação do projeto, dessa forma incentivando-os para que a 
procura e o interesse em tornar-se doador aumente e, também, esclarecer possíveis dúvidas e 
mostrar a importância desse grandioso ato de solidariedade que salva vidas. A apresentação do 
projeto e do PET e sua atuação dentro da universidade é realizado em todos os cursos de 
graduação da UTFPR – DV. 
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Figura 01: Doação de sangue realizada no dia 03 de Setembro de 2018. 
 

 
Fonte: O Autor, 2018. 
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Figura 02: Doação de sangue realizada no dia 03 de Setembro de 2018. 
 

 
 Fonte: O Autor, 2018. 
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Eixo Temático: Incentivo à Cultura como meio de Transformação 

 

RESUMO  

O Documentário “Festival do Caranguejo na Comunidade do Porto do Mocajutuba” foi 

realizado por integrantes do PET Conexões de Saberes – Comunidades Populares, em 

parceria com estudantes do curso de Comunicação Social – Rádio e TV. O trabalho 

retrata através de fotografias e entrevistas, o Festival do Caranguejo na comunidade do 

Porto do Mocajutuba, zona rural do município de Paço do Lumiar - MA. Foi gravado no 

dia 18 de junho de 2018 e contém três entrevistas com Domingos Gomes de Sousa, 

idealizador da festa; Oscar dos Santos, membro atual da organização do festival e Irene 

de Sousa, moradora da comunidade e frequentadora da festa. Tem como objetivo 

valorizar por meio da produção audiovisual a manifestação cultural local e divulgar a 

festa para além das fronteiras da comunidade, utilizando-se a internet.  

 

Palavras-chave: Documentário, Comunidade do Porto do Mocajutuba, Festival do 

Caranguejo. 

                                                
1 PETiano bolsista do grupo PET Conexões Comunidades Populares e discente do curso de Comunicação 

Social – Rádio e TV da Universidade Federal do Maranhão. 
2 PETiana bolsista do grupo PET Conexões Comunidades Populares e discente do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Maranhão. 
3 Graduada em Comunicação Social – Relações Públicas da Universidade Federal do Maranhão. 

Integrante do PET Conexões de Saberes Comunidades Populares de 01/2017 – 07/2018 
4 Colaborador do PET Conexões de Saberes Comunidades Populares e discente em Comunicação Social – 

Rádio e TV da Universidade Federal do Maranhão. 
5 Colaborador do PET Conexões de Saberes Comunidades Populares e discente em Comunicação Social – 

Rádio e TV da Universidade Federal do Maranhão. 
6 Colaborador do PET Conexões de Saberes Comunidades Populares e discente em Comunicação Social – 

Rádio e TV da Universidade Federal do Maranhão. 
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INTRODUÇÃO 

Porto do Mocajutuba é uma das comunidades em que o PET Conexões 

Comunidades Populares, da Universidade Federal do Maranhão – UFMA atua. A 

localidade pertencente à zona rural do município de Paço do Lumiar - MA e se situa 

entre os bairros da Pindoba, Cumbique e Pirâmide, que também compõe o município.  

Durante as pesquisas realizadas por integrantes do projeto na localidade, entre os 

anos de 2017 e 2018, se constatou que apesar dos atrativos culturais e naturais do lugar, 

a região ainda é pouco conhecida entre habitantes da região metropolitana de São Luís, 

na qual a comunidade se encontra inserida. Da mesma forma, destacamos que os seus 

meios de vida de importância crucial para a preservação ambiental e cultural, precisam 

ser valorizados e mais visibilizados pelos meios de comunicação. 

Dentre os atrativos culturais do Porto do Mocajutuba, se destaca o Festival do 

Caranguejo que em 2019 completou 39 anos. O evento é realizado anualmente, durante 

três dias do mês de janeiro (sábado, domingo e segunda-feira) a depender do período de 

proibição da retirada do caranguejo, estabelecido pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).  Sua organização é feita por 

um grupo de 12 pessoas, composto por pescadores e caranguejeiros (termo usado 

localmente para designar a pessoa que trabalha na captura do caranguejo) da região, 

entretanto, sua execução envolve praticamente toda a comunidade. Na ocasião são 

distribuídos, de forma gratuita, pratos culinários a base do crustáceo cujo nome intitula 

o festival, quando também são organizadas as festas com diversas opções de 

entretenimento, destacando o que na região metropolitana de São Luís é popularmente 

conhecido como “paredão de reggae”, ou seja, aparelhos de som de alta capacidade 

sonora muito comum na região, com o estilo predominante marcante no Maranhão que é 

o Reggae. 

Diante da importância e do significado que o Festival do Caranguejo representa 

para os moradores da comunidade do Porto do Mocajutuba, o presente trabalho tem por 

objetivo divulgá-lo nas mídias sociais no sentido de valorizar por meio da produção 

audiovisual esta manifestação cultural local. Dessa forma, o documentário pretende 

contribuir na organização e fortalecimento socioeconômico local, visto que, “o 

conhecimento da cultura local reforça a valorização bem como o incentivo ao 

desenvolvimento da região.” (LÓSSIO e PEREIRA, 2007, p. 01). 

 

 METODOLOGIA 

A proposta surgiu de umas das atividades desenvolvidas na Comunidade do 

Porto do Mocajutuba em 2018, por meio do PET Conexões de Saberes – Comunidades 

Populares. A ideia iniciou por meio de um dos integrantes deste grupo, que é morador 

da comunidade e posteriormente, foi compartilhada com os demais membros, seguida 

de reuniões de planejamento, incluindo o tutor. Participaram desta atividade os 

seguintes petianos: Allan Rodrigues Costa, Paloma França Castro e Mariana Arouche 

Vieira, que fizeram a identificação de personagens que seriam parte deste documentário. 

A gravação foi realizada no dia 18 de junho de 2018 e teve apoio técnico de estudantes 

do curso de graduação em Comunicação Social com habilitação em rádio e TV (David 
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Barbosa, Paulo Lopes e Marcos Martins) da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA).                                                  

As entrevistas foram feitas em primeiro plano, com o objetivo de destacar as 

expressões de cada entrevistado. A primeira entrevista foi gravada pela manhã com 

Domingos Gomes de Sousa, conhecido na comunidade como Domingos Babão, sendo 

este um dos fundadores e organizadores do Festival do Caranguejo, nascido no 

município de Barreirinhas, e residente há 43 anos na comunidade.  

Domingos Babão possui forte influência na 

comunidade, pois, já presidiu o sindicato dos 

pescadores do Porto do Mocajutuba, participou da luta  

pelo transporte público para a comunidade, sendo 

também, suplente no mandato de vereador do 

município de Paço do Lumiar na década de 90.                                          

A segunda entrevista foi gravada pela manhã, 

com a moradora Irene de Sousa, oriunda de 

Barreirinhas e frequentadora do Festival do Caranguejo 

há uma década. Na comunidade casou-se e teve 10 

filhos. Irene relata que ao chegar à comunidade, esta 

era bem menor, e trabalhou na lavoura e na extração de 

sarnambi, enquanto seu marido trabalhou como 

soldador no município de São Luís. Ela relata também 

que a festa era pouco divulgada no Maranhão.  

A última entrevista realizada foi com o 

caranguejeiro Oscar dos Santos, um dos membros 

organizadores do Festival do Caranguejo atualmente. A 

gravação foi realizada no horário do almoço, em sua 

residência, que funciona como restaurante e bar.  

Oscar nos relatou que as reuniões para a 

preparação do festival ganham um ritmo mais intenso a 

partir do mês de novembro, sendo que este festival atrai 

milhares de pessoas, inclusive de outros estados.  

A narrativa é linear, ou seja, as entrevistas e as 

fotos expostas estabelecem uma sequência contínua, e a 

filmagem foi feita em estilo jornalístico, com poucos 

planos cinematográficos, pois houve inserção de 

fotografias do evento, feitas durante a 38º edição do 

Festival do Caranguejo do ano de 2018, obtidas pelo 

fotógrafo Adriano Santos. Na execução das fotos foram 

adicionadas legendas na cor branca com informações 

sobre o evento, costurando um viés explicativo e foi 

utilizado como referência o canal de vídeo no youtube 

“Playground”, onde essa proposta de legenda 

sobrepondo as imagens, é um recurso bastante 

utilizado. 

Figura 2 – Entrevista de Irene de Sousa 

 
Figura 1 – Entrevista de Domingos (Babão) 

   Fonte – Allan Rodrigues Costa (2018) 

Fonte – Allan Rodrigues Costa (2018) 

Fonte – Allan Rodrigues Costa (2018)  

 Figura 3 – Entrevista de Oscar Santos 
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A trilha sonora utilizada ao longo do documentário foi a música (Withe Witch - 

Andrea True Conection), denominada pelos DJs de reggae no Maranhão como “Melô 

doCaranguejo”. Utilizamos esta música pelo fato de ter se tornado o símbolo do festival 

do caranguejo, sendo reproduzido nas radiolas de reggae que tocam na festa, desde a 

primeira edição em 1980. A trilha foi elevada durante a passagem das fotos e foi 

diminuída nas sonoras dos entrevistados.  

          Com a produção desse documentário, constatou-se uma característica peculiar da 

festa, os frequentadores gostam de dançar bem em frente aos paredões de reggae, 

permitindo mais envolvimento na dança. A edição do documentário foi feita com cortes 

secos e com pequenos movimentos de câmera still e uma simples melhoria na palheta 

de cores. A iluminação foi ambiente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A elaboração do documentário e seu armazenamento em uma plataforma digital 

possibilita que a comunidade tenha um registro sobre um importante elemento cultural 

da sua história. Contribui também para que o festival ultrapasse as fronteiras da 

comunidade, permitindo com que as pessoas que não conhecem a festa, possam 

conhecer e posteriormente participar.  Uma das estratégias de divulgação do material 

utilizada foi o compartilhamento do link do vídeo no youtube entre os moradores que 

possuem o aplicativo WhatsApp instalados em seus aparelhos telefônicos.  

Também se utilizou como estratégia de divulgação a distribuição de cópias em 

suporte de mídia (DVD) para moradores que não possuem tal aplicativo. Vale destacar 

os elogios tecidos na postagem do vídeo no youtube, as curtidas obtidas e a quantidade 

de visualizações. Leite (2001) frisa que a internet possui a característica da 

interatividade, possibilitando que as pessoas participem do processo de criação e auxilia 

a participação ativa do beneficiário de uma transação de informações. E também, 

Pellanda (2000) salienta que a internet oferece um suporte para que se desenvolva o 

conhecimento em conjunto, possibilitando a troca de experiências.  Dessa forma, estas 

interatividades digitais se constituem como processos que possibilitam motivações para 

idealização e criação de novos produtos a partir desta experiência. 

Dentro dessa perspectiva espera-se que a produção audiovisual gere impactos 

positivos no âmbito educacional como uma ferramenta de ensino e aprendizagem nas 

escolas da comunidade, reforçando a valorização cultural e a história local. Além disso, 

pode ser uma fonte de pesquisa aos interessados pela temática.  

Labaki (2006) destaca a partir do cineasta Eduardo Coutinho que o 

documentário, enquanto ferramenta de registro, se tornou um “cinema de conversa”. 

Isto se torna importante neste trabalho, pois, ao assistirem o documentário através do 

suporte de mídia (DVD), deixado logo após a finalização do vídeo, os entrevistados 

demonstraram uma reação satisfatória para a equipe de trabalho.  Segundo eles, essa 

produção ficará como legado para os seus netos, sendo uma forma de “conversa” ou de 

“contação de histórias” para seus descendentes.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O documentário é uma forma fílmica de transmitir ou registar informações sobre 

uma infinidade de elementos (pessoas, cidades, emoções, etc), - é fazer com que o 

telespectador se conecte com o que foi captado pela lente da câmera. Segundo Nichols 

(2005) todo filme não deixa de ser um documentário e pode ser classificado em dois 

tipos: “documentário de satisfação de desejos” e “documentário de representação 

social”. Partindo desse pressuposto, o documentário do Festival do Caranguejo se 

classifica no campo da representação social, pois segundo Nichols (2005) representa de 

forma tangível, aspectos de um mundo que ocupamos e compartilhamos.  

Retratar essa festividade cultural através de um produto fílmico é contemplar os 

usuários da internet com um produto de identidade e pertencimento da comunidade do 

Porto do Mocajutuba, pois notou-se com o planejamento do documentário a falta de 

produtos audiovisuais que abordam essa temática na internet. Lévy (1999) aponta que a 

mídia digital é utilizada como meio de massa para comunicação, criação e simulação, 

propiciando uma visualização interativa com significações culturais e sociais. Ao olhar 

para o vídeo postado no youtube, ele expressa o sentimento de dever cumprido de 

registrar essa manifestação cultural tão rica e valiosa para o povo mocajutubense.  
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PET – UFC Farmácia, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, Ceará. 

 

EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

 

Resumo 

O presente trabalho objetivou levar aos alunos do curso de Farmácia da Universidade Federal 

do Ceará e de outras Instituições de Ensino Superior temas relevantes e pouco discutidos na 
graduação, contribuindo para a formação dos futuros profissionais farmacêuticos. No primeiro 

ciclo de 2019, o tema central foi Farmácia Clínica, sendo esse tema destrinchado em cinco 

encontros. Os dados acerca da qualidade das palestras e das observações realizadas pelos 

ouvintes foram obtidos por meio da aplicação de um questionário aplicado no último encontro 

do ciclo de cinco palestras. Durante os cinco encontros, o projeto obteve uma média de 125 

ouvintes por encontro, comprovando a relevância do tema para os estudantes. Os dados 

obtidos foram compilados utilizando como ferramenta o Google Docs. Os resultados obtidos 

mostraram-se satisfatórios, pois a nota média atribuída ao projeto como um todo pelos 

ouvintes foi 9,0, demonstrando a satisfação dos ouvintes em relação ao projeto. Ademais, o 

projeto mostrou-se eficaz no que se refere a integrar os alunos dos semestres iniciais à 

dinâmica da profissão, pois 58,3% (n=42) pertencem ao primeiro, segundo ou terceiro 

semestre. Por fim, foi possível atestar a relevância do tema, pois 54% (n=39) dos ouvintes 

afirmaram participar do projeto por conta do interesse nos temas abordados. 

 

Palavras – chave 

                                                 
1PETiana bolsista do grupo PET – UFC Farmácia e discente do curso de Farmácia da Universidade Federal do 

Ceará. 
1PETianos bolsistas do grupo PET – UFC Farmácia e discentes do curso de Farmácia da Universidade Federal 

do Ceará. 
1PETiana tutora do grupo PET – UFC Farmácia e docente do Departamento de Farmácia (DEFA) da 

Universidade Federal do Ceará. 
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Farmácia Clínica; Atuação Farmacêutica; Palestras; Residência. 

 

Introdução 
Iniciado em 2009, o projeto Sobremesa Acadêmica, na tríade universitária, consiste em um 

projeto de ensino, realizado semestralmente, promovido pelo Programa de Educação Tutorial 

do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará – PET/UFC - Farmácia. No primeiro 

semestre de 2019, projeto consistiu na realização de 5 palestras, norteadas sob um tema 

central, as quais ocorreram semanalmente às terças-feiras no período de 26 de março a 23 de 

abril.  

O aluno que tem mais expectativas em relação ao envolvimento curricular e vocacional tem 

seu desempenho aumentado (GOMES & SOARES, 2013). Nessa perspectiva, durante os 

encontros são abordados temas atuais e pertinentes à área das Ciências da Saúde, por meio de 

realização de palestras, de discussão de filmes ou de documentários, temas esses que sejam de 

relevância para a formação dos futuros profissionais da saúde, além de contribuir para o 

conhecimento da profissão, principalmente para alunos dos semestres iniciais que, muitas 

vezes, não conhecem as atribuições do profissional farmacêutico.  

Os programas e eventos institucionais, a prestação de serviços e os docentes são fatores que 

contribuem para o ajustamento dos estudantes ao Ensino Superior. (OLIVEIRA, SANTOS & 

DIAS, 2016). Desse modo, por meio  do projeto Sobremesa Acadêmica é esperado uma maior 

integração dos estudantes ao curso, além de proporcionar a socialização entre alunos, 

palestrantes e membros do PET/UFC-Farmácia.  

Fatores que interferem na promoção do sucesso acadêmico, não têm sido alvo de intervenção 

das universidades (BISINOTO, MARINHO-ARAÚJO, & ALMEIDA, 2010). Nesse viés, o 

projeto Sobremesa Acadêmica tem por objetivo fomentar assuntos pouco debatidos ao longo 

da graduação, contextualizando-os na rotina do profissional farmacêutico, visando à 

melhoraria da formação acadêmica e da multidisciplinaridade, além de abrir espaço para a 

discussão das perspectivas futuras da profissão.  

 

Metodologia 

O projeto foi realizado em 5 encontros os quais ocorreram semanalmente, às terças-feiras, 

entre os dias 26 de março a 23 de abril de 2019, no horário de 12:15 às 13:45, no Auditório do 

bloco didático do curso de Farmácia da UFC. No primeiro ciclo de encontros do ano de 2019, 

o tema central foi “Farmácia Clínica’’, dessa forma os encontros foram norteados em torno 

desta temática principal. Os temas de cada palestra individual foram: “Farmácia Clínica: 

Visão Geral”, “Atuação do farmacêutico na Cardiopneumologia”, “Atuação do farmacêutico 

na Oncohematologia”, “Atuação do farmacêutico na Neonatologia” e “Atuação do 

farmacêutico na UTI”, respectivamente. A realização dos encontros deu-se por meio de 

palestras ministradas por profissionais farmacêuticos, residentes ou especialistas nas áreas. Os 

ministrantes utilizaram recursos audiovisuais. O convite para a participação dos alunos deu-se 

por meio de lâminas publicadas nas redes sociais (Instagram e Facebook) do PET/UFC-

Farmácia e da divulgação em grupos do WhatsApp. O público alvo foram os alunos do curso 

de Farmácia da UFC e de outras IES. Certificados de participação foram emitidos aos 

participantes os quais obtiveram no mínimo 75% de presença durante os 5 encontros. No 

último encontro, foi aplicado um questionário de avaliação que continha perguntas objetivas e 

subjetivas acerca dos encontros individuais e do projeto de forma geral. 
 

718



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Lâmina utilizada para divulgação do projeto. 

Fonte: o autor 

 

 

 

 

Figura 02: Questionário individual aplicado para avaliação do Sobremesa Acadêmica: Farmácia Clínica.  

Fonte: o autor 
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Tabela 01:Palestrantes do Projeto Sobremesa Acadêmica: “Farmácia Clínica”. 

Fonte: o autor  

 

Resultados e Discussão 

Dos 72 questionários avaliados, cerca de 58,3% (n=42) dos estudantes estão no primeiro, 

segundo ou terceiro semestre letivo o que demonstra o interesse desses alunos por conhecer as 

áreas de atuação farmacêutica logo no início da graduação. 

 

 
Figura 03: Distribuição dos participantes quanto ao semestre letivo que cursavam.  

Fonte: o autor 

 

Na grande maioria dos participantes, cerca de 78,9% (n=56), são estudantes da UFC, 

entretanto, houve um bom engajamento de alunos de outras IES (21,1%; n=15). Nesse 

aspecto, as redes sociais do PET/UFC-Farmácia contribuíram de maneira eficaz como meio 

de divulgação, pois 59,7% (n=43) das pessoas souberam do Sobremesa Acadêmica: Farmácia 

Clínica através das páginas do Facebook e Instagram do PET, ressaltando a relevância desses 

meios para atrair o público alvo. 

 

 

Título da palestra Palestrante Titulação 

Farmácia Clínica: Visão 

Geral 

Keivy Lane Façanha 

de Oliveira 
Coordenadora da farmácia 

 clínica da UNIMED-

Fortaleza 

Atuação do farmacêutico na 
Cardiopneumologia 

Paulo Andrei Milen 
Firmino 

Residente do Hospital de 
Messejana 

Atuação do farmacêutico na 

Oncohematologia 

João Evangelista de 

Holanda Neto 
Farmacêutico daterapia nutri-

cional do Hospital Universitá

rio Walter Cantídio (HUWC) 

Atuação do farmacêutico na 

Neonatologia 

Hannah Iorio Dias Farmacêutica da Maternidade

 Escola Assis Chateaubriand 

 (MEAC) 

Atuação do farmacêutico na 

UTI 

Gabriela Araújo de 

Abreu 

Residente em UTI no 

Hospital Universitário Walter

 Cantídio (HUWC) 
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Figura 04: Distribuição dos participantes quanto à instituição de ensino procedente 

Fonte: o autor 

 

 
Figura 05: Respostas dos participantes sobre “como souberam do Sobremesa Acadêmica”.  

Fonte: o autor 

 

Quando questionados sobre qual nota eles atribuíam a cada encontro, levando em 

consideração se estiveram presentes, observou-se que o primeiro (nota 9,1) e o quarto (nota 

9,2) encontros foram os mais bem avaliados, visto que obtiveram considerável participação 

estudantil e seus respectivos palestrantes foram os que mais interagiram com o público. Além 

disso, o Sobremesa Acadêmica como um todo recebeu nota 9,0 como média dos resultados 

obtidos, indicando a satisfação do público com o evento propiciado. 

 

 
 

Figura 05: Média ponderada das notas que os estudantes atribuíram a cada encontro e ao Sobremesa Acadêmica 

como um todo.  

Fonte: o autor 
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Sobremesa Acadêmica: Farmácia Clínica N° de pessoas 

ouvintes 

Frequência 

total 

1°Encontro: Farmácia Clínica: Visão Geral 159 25,4% 

2° Encontro: Atuação do farmacêutico na 

Cardiopneumologia 

141 22,5% 

3° Encontro: Atuação do farmacêutico na 

Cardiopneumologia 

142 22,7% 

4° Encontro: Atuação do farmacêutico na 

Neonatologia 

112 17,9% 

5° Encontro: Atuação do farmacêutico na UTI 72 11,5% 

TOTAL 626 100% 

Tabela 01: Número de ouvintes por palestra no Projeto Sobremesa Acadêmica: “Farmácia Clínica”. 

Fonte: o autor  

 

Além disso, 54,2% (n=39) deles afirmaram participar do Sobremesa Acadêmica “devido ao 

interesse pelos assuntos abordados” indicando o interesse desses discentes por assuntos atuais 

e pertinentes para sua futura profissão, como a Residência Hospitalar. 

 

 
Figura 06: Respostas dos estudantes quanto a motivação que os levou a participar do Sobremesa Acadêmica.  

Fonte: o autor  

 

Conclusões  

Mediante esse estudo, foi possível observar que os estudantes de farmácia, principalmente os 

recém ingressos, estão interessados em conhecer as áreas de atuação do farmacêutico, dentre 

elas a Farmácia Clínica e, também, ouvir os relatos dos profissionais que já passaram por 

essas vivências.   

Além disso, foi notável como o tema escolhido foi pertinente para os estudantes, visto pelo 

seu engajamento durante a maior parte dos encontros e pela inclusão de alunos de outras IES. 

Por fim, quando observado a avaliação do projeto como um todo, o projeto Sobremesa 

Acadêmica mostrou-se ser satisfatório para os ouvintes, indicando também uma contribuição 

para a formação acadêmica e profissional desses. 
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Educação dialógica nas aulas de Literatura no curso pré-universitário da UFPB 
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Polliana da Penha Silva Galdino² ; Rauel Lázaro Barros² ; Sandro Santos²; Suelidia 

Maria Calaça³. 
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PET/Conexões de Saberes “Acesso e permanência de jovens de origem popular à 

universidade: Diálogos universidade-comunidade”, Universidade Federal da Paraíba, 

João Pessoa, Paraíba. 

 

EIXO TEMÁTICO: Incentivo à Cultura como meio de Transformação 

 

Resumo 
Este trabalho tem como objetivo apresentar o relato de experiência de docência no 

ensino de literatura no curso pré-universitário ofertado pelo PET-Conexões de saberes 

na Universidade Federal da Paraíba. A discussão engloba como o ensino de literatura 

contribui para a formação integral dos discentes, considerando a dialogicidade e 

aproximação da realidade dos jovens e adultos de origem popular beneficiados pelo 

curso. Os resultados obtidos nos mostram que o ensino de literatura contribui 

diretamente na formação do senso crítico, cidadã, humanista e na compreensão da 

humanidade ao longo do tempo. 

 

Palavras – chave  
Literatura. Ensino. Curso pré-universitário. 

 

Introdução 
 

A compreensão do que é Literatura e sua aplicação no ensino, traz diversas 

questões que podem ser estudadas e analisadas a partir de indagações pertinentes e 

enriquecedoras, tais como: “De que forma a literatura deve estar inserida em sala de 

aula?” “Como o professor poderá apresentar obras literárias e ressaltar sua importância 

na formação dos alunos?”.  Assim, os professores do curso pré-universitário, enquanto 

docentes no projeto PET/ Conexões de Saberes e discentes na Universidade Federal da 

Paraíba, buscam propor aulas dinâmicas e significativas, de maneira que os cursistas, 

enquanto agentes transformadores e ativos na sociedade, exponham seus conhecimentos 

prévios, contribuindo para a percepção da literatura como cultura e conhecimento.  O 

incentivo à inserção da cultura e historicidade dos educandos, em companhia com obras 

literárias, possibilita a construção de novos olhares e ideias que circulam na sociedade.   

Proporcionar experiências significativas com a literatura é um dos grandes 

desafios encontrados na ação pedagógica. Partindo do pressuposto de que o ensino 

literário nas escolas públicas apresenta déficits do seu real significado e intensidade, 

mesmo que incentivado e parametrizado por documentos oficiais, como as Orientações 
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Curriculares do Ensino Médio (2006), procuramos estabelecer conteúdos e formas que 

se aproximem da realidade dos alunos, sem negligenciar o trato com as obras ditas 

clássicas. É gratificante perceber a reação dos jovens e adultos de origem popular, 

beneficiados pelo curso, ao se depararem com expressões literárias, como a poesia.  

A partir de autores como Paulo Freire (1987), que defende a educação dialógica 

e não-bancária; Antonio Cândido (1995) e Marisa Lajolo (1993), que apontam para o 

caráter social e humanizador da literatura; entre outros, ressaltamos a importância da 

sala de aula como um espaço para diálogos e conscientização para a transformação 

social. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é relatar como a literatura é um meio de 

atingir a subjetividade dos sujeitos, a partir de conteúdos aproximados da realidade dos 

educandos, auxiliando-os na preparação de vestibulares e ENEM.  

 

Metodologia 
As aulas de literatura possuem uma carga horária de 45 minutos (2 aulas 

seguidas), acontecem uma vez por semana, em 03 turmas do Curso pré-universitário, no 

período noturno, entre março e novembro de cada ano que o curso é ofertado. 

O projeto utiliza em sua metodologia a diretriz freiriana para a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), e neste trabalho trazemos um relato de experiência dos 

professores bolsistas e voluntários no campo da literatura, utilizando-se da 

dialogicidade. Para Freire: 
“para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 

programático da educação não é uma doação ou uma imposição, um 

conjunto de ideias a ser depositado nos educandos, mas a devolução 

organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos 

que este lhe entregou de forma desestruturada” (FREIRE, 2005). 

 

Nesta perspectiva, o processo educacional se constrói segundo uma proposta de 

diálogo; não é fora dele que irá se encontrar o conteúdo desta educação. O educador que 

elabora e organiza os conteúdos, a partir de seu entendimento de mundo, da sua visão de 

realidade, no qual passa a reproduzir apenas elementos que não fazem parte do contexto 

dos educandos, e sim do educador, acaba somente irradiando um ato de impor uma 

ideologia já constante na sociedade. 

 

Resultados e Discussão 
 

Em relação às aulas de Literatura no curso pré-universitário, a experiência tem 

sido enriquecedora para os professores e cursistas. Nossa ênfase será nos anos de 2018 e 

2019, e traz como fundamentação teórica o pensamento de autores do ensino de 

Literatura e da educação dialógica que buscamos estabelecer a partir da perspectiva 

freireana. 

Em abril de 2018 iniciaram-se as aulas do curso pré-universitário no campus I da 

Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, Paraíba. Uma das formas 

metodológicas que encontramos foi o método recepcional ou a estética da recepção, de 

Bordini e Aguiar (1993). Esse método é dividido em cinco etapas e ocorre em ciclos de 

aprendizagem. Ou seja, as aprendizagens se complementam e geram outras, numa 

experiência que não tem um término determinado. Na primeira etapa, propõe-se que o 
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mediador faça um diagnóstico do conhecimento daquele grupo sobre determinado tema. 

Na segunda etapa, o mediador tendo o diagnóstico, deve atender às expectativas desse 

grupo, valorizando o que sabem e se propondo a dialogar sobre o assunto. Na terceira 

etapa, é o momento de o mediador propor a ruptura do horizonte de expectativas do  

grupo, trazendo uma discussão ou material que o grupo ainda não conheça, mas que 

tenha relação com as etapas anteriores. Na quarta etapa é o momento de 

questionamento, de escutar o que o grupo compreendeu e realizar as associações 

necessárias para que haja uma aprendizagem significativa. Por fim, na última etapa, 

denominada ampliação do horizonte de expectativas, ocorre quando se constata a 

aprendizagem e a ampliação dos conhecimentos, podendo avançar para novos temas a 

partir daí. 

Dessa maneira, a experiência de 2018 foi pautada nessa perspectiva. Desde o 

primeiro momento, os cursistas demonstraram conhecer pouco ou nada sobre literatura, 

e foram notáveis seus avanços ao término do ano letivo. Levar o texto literário para a 

sala de aula causou muitos impactos desde o primeiro dia de aula, onde uma aluna 

cursista se emocionou com a leitura de poemas do escritor Pablo Neruda. Aulas 

temáticas foram realizadas, como a Noite Tropicalista, momento em que foi possível 

expor com músicas, vídeos e textos o movimento tropicalista no Brasil. O incentivo à 

leitura literária também ocorreu por meio de sorteio de livros para os cursistas. 

Em março de 2019 iniciamos as aulas para as novas turmas do curso pré-

universitário. A experiência vem ocorrendo com turmas aproximadamente de 60 alunos, 

o que é bastante desafiador, sobretudo pelo fato dos discentes serem de faixas etárias 

diferentes. Há alunos entre 17 e 20 anos assim, como entre 30 e 62 anos. 

Ensinar literatura para jovens e adultos com realidades diferentes não é uma 

tarefa fácil, visto que muitos ─ em especial os que não frequentam nenhum tipo de 

instituição educacional há muito tempo ─ quase não têm ou nunca tiveram contato com 

obras literárias. Portanto, nossa preocupação parte da problemática que aponta Lajolo 

(p. 15, 1993): ou o texto dá um sentido ao mundo, ou ele não tem sentido nenhum. 

Alguns autores contribuem para nossa prática docente, como o professor Hélder 

Pinheiro (2018) em seu livro Poesia na sala de aula. Ele nos proporciona um leque de 

reflexões acerca do ensino de literatura, com base em suas pesquisas e nos relatos de 

suas experiências, apresentando-nos as múltiplas maneiras ensinar de forma mais 

atrativa e participativa. 

Na obra referida acima, Pinheiro defende a importância da poesia na sala de 

aula, apontando que apesar desse gênero literário requerer um pouco mais de atenção e 

reflexão, contribui muito para o aprendizado dos alunos. Segundo ele, “é evidente que 

vale a pena trabalhar a poesia na sala de aula. Mas não qualquer poesia, nem de 

qualquer modo. Carecemos de critério estético para a escolha das obras ou para a 

organização de antologia” (p. 14-15). Dessa forma, é necessário escolher obras que 

sejam indispensáveis para a construção intelectual, perceptiva, moral e social dos 

sujeitos. Pois, essa escolha quando feita a partir de um objetivo concreto, contribui para: 
 

“um alargamento de visão do que está sendo vivido, uma descoberta 

de ouras possibilidades de vivência afetiva. Textos que discutem 

preconceitos sociais, étnicos e questões de gêneros suscitam debates  
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às vezes calorosos e podem contribuir par a formação humana dos 

leitores.” (PINHEIRO, 2018, p.16) 

 

Tendo em vista todas estas reflexões, na primeira aula do ano de 2019, o poema 

escolhido foi “Retrato”, de Cecília Meireles, e como fundo musical “Adágio”, de 

Johann Sebastian Bach. O objetivo foi proporcionar uma experiência múltipla ao 

alunado. Através disso, observar o quanto eles conseguiram captar do poema, até que 

ponto eles emergiram na sintonia ─ poema e música. O resultado foi bastante 

satisfatório, uma vez que, ao solicitar que eles dissessem o que compreenderam do 

poema, compartilharam reflexões muito profundas e pertinentes, até mesmo aqueles 

discentes que se diziam “leigos” ou que tinham pouca compreensão do texto literário. 

Assim sendo, a música possibilitou maior intimidade com o poema, e fez com que eles 

conseguissem capturar elementos primordiais acerca do texto. 

Essa ideia também partiu da leitura de Freire (2016), uma vez que, o autor em 

Pedagogia do Oprimido defendia uma educação mais participativa, mais igualitária e 

que não enxerga o discente como uma tábua rasa, contudo, como pessoas capazes de 

racionalizar, interagir, e que trazem de suas vivências um leque de informações e 

experiências. Explorar esses conhecimentos prévios, para Freire, é fundamental para 

gerar aprendizado. 
Esse lugar de comunicar-se o educador faz “comunicador” e 

depósitos que os educandos, meras incidências, recebem 

pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção 

“bancária” da educação, em que a única margem de ação que se 

oferecem aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-

los e arquivá-los (FREIRE, 2016, p. 104-105) 

 

Isto é, os educadores não são os únicos donos do conhecimento. Os educandos 

não são seres passivos que apenas recebem as informações e as reproduzem. Eles são 

sujeitos capazes de modificar e interagir. Portanto, contrário à concepção de educação 

“bancária”, em que os educadores não veem seu alunado como agentes ativos, e nem 

levam em consideração suas realidades e conhecimentos de mundo. 

 

Conclusões: 

 

Vem sendo enriquecedora a experiência de proporcionar vivências literárias no 

curso pré-universitário, uma vez que é notável a contribuição dessa arte na formação 

dos cursistas, bem como é de incomparável valor para a formação docente dos bolsistas 

e voluntários que iniciam a prática docente na graduação. Acreditamos na 

transformação pela educação dialógica e reafirmamos nosso compromisso com a 

literatura no direito à cultura e à cidadania. 

Compreendemos que a literatura nem corrompe nem edifica, portanto; mas, 

trazendo em si o que chamamos bem e o que chamamos mal, humaniza em sentido 

profundo, porque faz viver. “A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na 

medida em que nos torna mais abertos e compreensivos para a natureza, a sociedade, o 

semelhante.” (CANDIDO, 1995, p.180).  
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Seguimos, ademais, com o objetivo de propiciar cada vez mais o contato 

significativo com a literatura, bem como despertar nos discentes a capacidade de 

percepção dos elementos implícitos nas obras literárias (críticas, ironias, por exemplo); 

possibilitar o aguçamento do senso crítico; favorecer o interesse pelo lugar de fala, de 

maneira que eles se percebessem como sujeitos capazes de agir no (e sobre o) mundo.   

 

Referências: 

 

BORDINI, Maria da Glória e AGUIAR, Vera Teixeira de. Literatura - a formação do 

leitor: alternativas metodológicas. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993. 

 

CANDIDO, Antônio. Direito à literatura. In: Vários escritos. São Paulo: Duas 

cidades, 1995. Disponível. em:< 

https://culturaemarxismo.files.wordpress.com/2011/10/candido-antonio-o-direito-c3a0-

literatura-in-vc3a1rios-escritos.pdf>. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. A concepção “bancária” da 

educação  como instrumento da opressão. Seus pressupostos, suas críticas. Ed. 60°. 

Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2016. 

 

LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. Ed. 1ª. São Paulo: 

Editora Ática, 1993. 

 

PINHEIRO, Helder. Poesia na sala de aula. Ed. 1°. São Paulo: Parábola, 2018. 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO. Vol.6. Secretaria de 

educação básica. Brasília, 2006. 

 
 

728



 
 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO E INCLUSÃO, UM DIÁLOGO NECESSÁRIO PARA O 

ALCANCE DOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS DOS LICENCIADOS DA 

UFCG – CES 

 

ARAUJO, Francisco Jonathan de Oliveira*1; SILVA, Junielly Soares1; SILVA, Tatiana 

de Almeida1; SANTOS, Joklevson Lopes1; SANTOS, Rafaele Rodrigues1; SANTOS, 

Évany Silva¹; MACEDO, Fernando Emanuel de Souza¹; OLIVEIRA, Iuri Laurindo¹; 

DANTAS, Gleydis Manalig Pereira¹;GUILHERME, Girlene Kainá da Silva; DANTAS, 

Jefferson Barbosa; SANTOS, Maria Clara de Medeiros; orientadora: SANTOS,Claudia 

Patrícia Fernandes dos2 

 

1 Alunos PET – Química UFCG: Francisco.jonathan1996@email.com 

Docente do curso de Licenciatura em Química do Centro de Educação e Saúde – 

CES/UFCG. Tutora do PET – Química UFCG : santosclaudia0412@gmail.com 

   

 PET – Química , UFCG – Universidade de Campina Grande , Cuité , Paraíba. 

 

EIXO TEMÁTICO: Inclusão como meio de Transformação. 

 

Resumo: 

Este trabalho tem a intenção de discutir sobre uma das atividades de ensino realizadas no 

II workshop do PET -  Química da UFCG, campus CES. A atividade proposta tem por 

objetivo dialogar e promover reflexões em relação à inclusão no processo educativo, com 

finalidade de contribuir para construção do conhecimento no que tange à inclusão no 

âmbito educacional, respeitando os princípios dos pilares éticos, sociais e normativos de 

cada realidade, tendo como público alvo os alunos de Química, Física, Matemática e 

Biologia da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. Utilizou-se como 

metodologia a observação, exposição e o diálogo durante o decorrer das atividades. Os 

resultados alcançados foram considerados satisfatório quando relacionado a efetiva 

procura pelos participantes quanto ao evento, atingindo, dessa forma, aos objetivos 

propostos para cada atividade. Portanto, entende-se a importância de realizar esse tipo de 

atividade com temáticas pertinentes de cunho social frente à comunidade acadêmica para 

que juntos consigamos alternativas práticas, construídas e dialogadas para incluir 

efetivamente esses alunos, sejam no ensino básico ou superior.  
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Palavras – chave: Ação PET-Química, Responsabilidade social, Educação inclusiva.  

 

Introdução 

O ciclo de palestras promovido pelo PET – Química, em seu II workshop, 

promoveu diálogos necessários em torno de temas diversificados, dentre os quais destaca-

se o eixo temático (educação e inclusão). A temática surgiu da necessidade de aprofundar 

o debate colocado como importe dentro do universo acadêmico e escolar, e para a 

formação dos futuros licenciados enquanto profissionais da educação. O objetivo foi 

partilhar reflexões, conhecimento e orientações teóricas e sensibilizar o público acerca da 

diversificação em torno do tema, além de atentar para possibilidades de atuação frente às 

novas demandas educacionais, visto que a inclusão não é efetivada apenas pela aplicação 

de leis; é efetivada por intermédio de ações, intenções e compromisso, ou seja, para 

ocorrer inclusão, é necessária a integração de alunos, professores, comunidade e família 

em todas etapas de formação para buscar o desenvolvimento e a transformação dos 

processos inclusivos na sociedade. 

 

Metodologia 

A metodologia que orientou a construção deste trabalho foi discutir uma atividade 

do workshop que se utilizou da análise qualitativa por meio da observação e registro do 

acompanhamento do evento, bem como análise de conteúdo da estrutura do projeto 

proposto do evento. 

 As palestras e/ou mesas redondas foram realizadas por professores especializados 

em temas ligados à Educação Inclusiva e Educação vinculados à própria universidade 

UFCG, sendo disponibilizada uma carga horária de 3 a 4 horas de duração para cada 

atividade. A participação foi aberta não somente ao curso de Química, mas, também, 

Matemática, Física e Biologia tiveram a oportunidade de participarem. Dentre as 

atividades, destaca-se: 

1. Educação e inclusão, diálogos necessários para a construção de uma escola 

democrática e de qualidade. 

2. Roda de conversa: pode o surdo falar? 

3. Desafios da formação educacional de surdos no Brasil. 
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Nas estruturações metodológicas das atividades apresentadas, utilizaram-se a 

exposição, reflexão e o próprio debate e questionamento acerca de situações reais dentro 

das perspectivas de cada temática. 

 

Resultados e Discussão 

Durante a experiência, observamos que a atividade proporcionou o 

compartilhamento de ideias, ocorrendo um debate como previsto  na programação sobre 

quais as possibilidades e como intervir dentro do universo acadêmico e escolar, haja vista 

que os alunos licenciando das diferentes áreas conseguiram interagir com os professores 

(as) palestrantes, tendo a oportunidade de fazer comentários e partilhar experiências e 

situações já vivenciadas, assim como demostrando estarem abertos aos posicionamentos 

debatidos a qual desejam apoio e orientação. Nossa análise indica que as atividades 

auxiliaram no processo formativo dos alunos participantes, bem como trouxe o elemento 

motivacional como possibilidade de melhorar práticas pedagógicas para efetivar a 

proposta de educação inclusiva no universo educacional.  

Conclusões: 

Diante do exposto, consideramos que o PET – Química, por meio de seu 

compromisso social e sua responsabilidade com a cidadania, destacou a importância de 

se trabalhar e discutir formas mais adequadas de atendimento aos temas pertinentes no 

âmbito acadêmico e social, e contribuiu de forma ampla e significativa, sobre os caminhos 

oportunizados pela educação para inserção social dos indivíduos.   
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação. 

 

 

Resumo 

A educação em saúde constitui-se de uma ferramenta eficaz para promoção da saúde e 

prevenção de doenças, de forma a empoderar e mudar hábitos da população considerados 

errôneos. O enfermeiro exerce papel importante como educador em saúde e sua atuação, nesse 

sentido, em áreas de acesso público é fundamental, visto a probabilidade de maior 

abrangência de pessoas. Nessa perspectiva, a atividade “PET na Feira”, tem o objetivo de 

promover saúde e prevenir doenças, por meio da educação em saúde, sendo realizada 

quinzenalmente, em uma feira, da cidade de Uberaba-MG, de forma programada e com temas 

preparados previamente para exposição à população participante, utilizando-se da aferição da 

pressão arterial e glicemia como formas de atrair a atenção dos presentes. As ações têm-se 

mostrado como importante rastreador e sinalizador de possíveis problemas de saúde, bem 

como de questões relacionadas à adoção de hábitos de saúde ideais. Assim, a atividade tem 

sido efetiva, alcançando grande público em suas ações e recebendo feedbacks positivos da 

população presente. 
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Introdução: 

A educação em saúde se tornou a principal ferramenta do SUS para promoção da 

saúde e prevenção de agravos. Quando a população é orientada a realizar ações para uma 

melhor qualidade de vida, sua manutenção da saúde se torna mais eficaz. Uma população bem 

orientada consegue transformar os hábitos de todos a sua volta, tornando-se assim 

multiplicadores. A promoção da saúde e educação em saúde encontram-se intimamente 

vinculadas e promovem a qualidade de vida do indivíduo, através da estimulação da sua 

autonomia, garantindo assim a prevenção de doenças. Nesse sentido, o papel do enfermeiro 

como educador em saúde, é de grande importância, pois pode gerar estratégias para a 

mudança de comportamento da população (PORÉM et al., 2016).  

Um local de acesso público com grande fluxo de pessoas torna-se viável para realizar 

educação em saúde de forma rápida e efetiva, podendo gerar agentes sensibilizadores e 

multiplicadores de saberes. Esta proposta fundamenta-se na teoria da comunicação estratégica 

aplicada à educação em saúde. Na educação em saúde o processo de ensino-aprendizagem se 

dá pelo envolvimento do educador que tem como papel facilitar a compreensão do aprendiz, 

visando como resultado final a compreensão do tema tratado proporcionando a possível 

mudança no comportamento do indivíduo contribuindo para o autocuidado e a multiplicação 

do aprendizado (FREIRE, 2009).  

A educação em saúde é considerada como promotora da autonomia do sujeito e da sua 

consciência como cidadão crítico. O educador é considerado um mediador do processo de 

elaboração do conhecimento e o educando um participante ativo do processo de ensino e 

aprendizagem, ambos participam, conjuntamente da produção de conhecimento. Assim, a 

construção compartilhada dos saberes fundamenta as visões de mundo das pessoas e criam 

possibilidades de despertar no sujeito o pensamento crítico e reflexivo, de forma a levá-lo a 

construir conhecimentos sobre sua vida e sua saúde, por meio da articulação entre saberes 

técnicos e populares (SOARES et al., 2016).  

Temos que a comunicação estratégica é um dos principais determinantes do 

conhecimento na organização, que deve ser aberta e capaz de encorajar a inovação e a 

flexibilidade, fazendo com que as pessoas se sintam seguras para compartilharem ideias, 

experiências e informações, bem como para promover mudanças dos seus hábitos de vida e da 

sua saúde (PORÉM et al., 2016).  

Considerando a importância em educação em saúde, este projeto teve por objetivo 

promover esse tipo de atividade no ambiente comunitário por meio de ações educativas na 

Feira da Abadia, cidade de Uberaba.  

 

Metodologia: 

As atividades são realizadas pelos alunos do PET Enfermagem quinzenalmente, aos 

domingos, durante o período letivo do ano. São abordados temas sobre saúde, como por 

exemplo: obesidade, diabetes mellitus, hipertensão, uso racional de medicamentos, tabagismo, 

hepatites, alcoolismo, infecções sexualmente transmissíveis e outros, a depender do interesse 

da população e também ao ver dos acadêmicos sobre aqueles mais „emergenciais‟ como 

dengue, zika e chikungunya, a fim de se aproximar e trabalhar sobre determinantes sociais, 

biológicos e psicológicos para prevenção de doenças e promoção da saúde.  As atividades são  

planejadas e preparadas de forma sucintas e objetivas, através de materiais ilustrativos e 

informativos.  
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Todas as ações foram embasadas em conhecimento científico e processo educativo 

que possibilitam a correta orientação assegurando a qualidade de vida e segurança da 

população. Como estratégia para a aproximação e contato com a população utilizou-se, a 

aferição de pressão arterial e teste rápido de glicemia. E em situações que houver necessidade, 

o indivíduo é orientada a procurar o seu médico e/ou o serviço de saúde como os ambulatórios 

do Hospital de Clínicas e Unidades de Pronto Atendimento. 

 

Resultados e Discussão 

A educação em saúde é uma prática fundamental para a formação crítica do futuro 

profissional da área da saúde, pois é possível estabelecer interação entre sujeitos, favorecendo 

aprendizados e trocas de culturas a partir das vivências, além do fortalecimento de 

conhecimentos teóricos e estimulação de confiança na relação profissional/cliente. 

Intervenções específicas como aferição de pressão e glicemia propicia contato com 

pessoas portadoras de doenças crônicas e fornece espaço para os acadêmicos obter 

conhecimento prático, algumas vezes até sinalizando a presença delas, e assim, realizar 

orientações acercados cuidados com a doença, o que pode ser um dos fatores determinantes 

para a grande procura que o projeto recebe. 

É indispensável que a educação em saúde possibilite investimento das pessoas quanto 

a mudanças individuais para melhoria da qualidade de vida (SILVEIRA, 2012). Dessa forma, 

foi notado a cada encontro na Feira da Abadia, maior realização de autocuidado, prevenção de 

doenças e prática de hábitos saudáveis. 

Portanto, a educação e saúde são práticas sociais inseparáveis e interdependentes que 

sempre estiveram articuladas, sendo consideradas elementos fundamentais no processo de 

trabalho dos profissionais de saúde (BUSS, 1999). 

Mediante o público este tipos de atividades são de melhor aproveitamento, pois 

proporcionam uma aprendizagem sobre o tema, estimulando a compreensão do assunto de 

forma prazerosa, proporcionando reflexão sobre o conhecimento adquirido e a formação de 

relações entre o conhecimento proporcionado pelo lúdico e a realidade vivenciada 

(COSCRATO et al., 2009; KOVALESKI et al., 2016). 

 

Conclusões: 

A atividade tem sido efetiva, atingindo grande público em suas ações que relatam 

desenvolver melhor o autocuidado e hábitos saudáveis, afirmando o alcance de seu objetivo 

geral que é promover saúde e prevenir doenças, por meio da educação em saúde. 

Essa vivência permitiu aos alunos e docentes observar a importância do diálogo como 

forma de aprendizagem na educação em saúde, além de proporcionar aos envolvidos, 

população, profissionais e alunos, formas de se interagir do ambiente de cuidado da saúde 

como unidade básica ou hospital.  

A proposta de levar à comunidade um pouco da realidade do processo de saúde e 

doença, na perspectiva da prevenção de doenças e promoção de saúde nos fez pensar se a 

universidade e a população estão preparadas para esse tipo de atividade e se ela é relevante 

para a formação do profissional no futuro. 

Com isso, faz-se necessário a continuação da atividade, pois levou ao acadêmico e a 

população novas formas de integração e comunicação, devido a eficácia de aprendizagem da 

população com as formas de disseminar o que foi proposto. 
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Resumo 

As campanhas do Novembro Azul e Outubro Rosa fomentadas pelo Ministério da Saúde são 

instrumentos fortalecedores para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis O 

objetivo das ações foi demonstrar duas atividades realizadas em uma empresa de comércio e 

armazenagem de grãos de café realizadas pelos alunos do grupo PET Enfermagem da 

Universidade Federal de Alfenas. As atividades desenvolvidas consistiram em três 

apresentações expositivas em uma empresa de beneficiamento e comércio de café do sul de 

Minas Gerais. A primeira palestra sobre a prevenção do câncer de mama e sobre o câncer de 

colo de útero, sendo esta ministrada para os colaboradores do sexo feminino. E a segunda, 

sobre o câncer de próstata, realizada com os colaboradores do sexo masculino. O pressuposto 

utilizado para elaborar as apresentações foi a prevenção, que visa uma ação antecipada, 

baseada no conhecimento da história natural da doença. Os resultados obtidos após avaliação 

das palestras por meio de questionários individuais apontaram grande satisfação por parte dos 

trabalhadores para com as apresentações. Assim, fica evidente a importância da realização 

desse tipo de atividade para o público externo, uma vez que, a partir da disseminação de 

conhecimentos e informações, espera-se que haja maior adoção das medidas de prevenção, 

além de ressaltar a relevância do papel do enfermeiro em ações de educação e prevenção à 

saúde do trabalhador. 
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Introdução 

A educação em saúde hoje é considerada uma das atividades fundamentais para a prevenção 

de doenças e agravos. Falar sobre patologias bem como suas causas, sintomas, prevenção e 

tratamento permitem ao indivíduo uma melhor compreensão de condições evitáveis (ILIC et 

al, 2007). Os homens são um grupo que muitas vezes, por conta da sobrecarga de atividades e 

o modelo da masculinidade hegemônica que, segundo Schraiber (2005) associa cuidados à 

saúde com fraqueza e feminilidade, deixando-os em segundo plano, por esta razão apresentam 

taxas de mortalidade consideravelmente mais altas do que as mulheres.  De acordo com a 

Pesquisa Nacional de Saúde - PNS (2015) o câncer de próstata constitui o tipo mais comum 

no sexo masculino (36,9%), enquanto que o câncer de mama é o mais observado no sexo 

feminino (23,0%).  O movimento Outubro Rosa, criado em 1990, em uma conjuntura de 

crescimento do número de casos de câncer de mama, visa lutar e promover a participação 

social no contexto da prevenção dessa patologia (GUTIÉRREZ; ALMEIDA, 2017). Logo, a 

ação realizada visou contribuir para a educação em saúde e disseminação do conhecimento 

acerca do câncer de mama e de próstata por meio da orientação e troca de informações através 

de uma versão simples e de fácil compreensão a todas as camadas sociais. 

 

Metodologia 

As duas atividades foram realizadas em uma empresa de comércio e armazenagem de grãos 

de café no município de Alfenas - MG. Essa instituição faz parceria com o projeto CIENFS - 

Comunicação e Informação em Enfermagem e Saúde, desenvolvido em uma Escola de 

Enfermagem de uma Universidade Pública Federal localizada ao Sul do Estado de Minas 

Gerais e que possui como foco levar informação de qualidade e a partir de uma linguagem 

simples à sociedade, abordando de diversos assuntos que permeiam a saúde. Assim, solicita 

palestras para os funcionários do setor de armazenagem no período das campanhas Outubro 

Rosa e Novembro Azul do Ministério da Saúde. O projeto é composto por membros 

integrantes do projeto e grupo PET Enfermagem. As ações são planejadas previamente e os 

assuntos distribuídos entre os membros do grupo por meio de escalas. Os eventos ocorreram 

em um auditório localizado nas dependências da empresa, em horário e data previamente 

programados. Como método avaliativo foi utilizado um questionário estruturado pelos 

integrantes do projeto. Esse instrumento é composto por 6 questões de múltipla escolha que 

versam sobre o tema da palestra; o modo de apresentação; se foi compreensível ou não; a 

comunicação e o conhecimento dos palestrante e, se o tempo utilizado foi satisfatório.  

 

Resultados e Discussão 

Na palestra sobre o Novembro Azul, participaram 39 funcionários da empresa, todos do sexo 

masculino. Nos itens 1 e 3, 100% dos participantes assinalaram sim; no item 2, 97,4% 

assinalaram sim e 2,6% não sei; no item 4 97,4% assinalaram sim e 2,6% não responderam; 

no item 5, 92,2% assinalaram sim, 5,2% não e 2,6% não responderam; no item 6, 94,8% 
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colocaram sim, 2,6% não e 2,6% não responderam. No item 2, um participante escreveu que 

foi muito bom o modo que a palestra foi apresentada. 

 

Tabela 1 - Frequência das avaliações da palestra Novembro Azul. Alfenas - 2018 (n=39). 

Item Questão Sim % Não % Não sei % 
Não 

respondeu % 

1 
Você gostou do tema da 

palestra? 
100 - - - 

2 

O modo como a palestra 

foi apresentada foi 

satisfatório? 

97,4 - 2,6 - 

3 
A palestra foi de fácil 

compreensão? 
100 - - - 

4 

A maneira de 

comunicação do 

palestrante foi boa? 

97,4 - - 2,6 

5 

Você percebeu se o 

palestrante tem 

conhecimento 

92,2 5.2 - 2,6 

6 
O tempo da palestra foi 

satisfatório? 
94,8 2,6 - 2,6 

Fonte: Do autor. 

 

A seguir, apresenta-se a tabela com as informações acerca da palestra Outubro Rosa, que 

abordou aspectos referentes ao câncer de mama e de colo de útero. 

 

Tabela 2 - Frequência das avaliações da palestra Outubro Rosa, Alfenas - 2018 (n=13). 

Item Questão Sim % Não % Não sei % 
Não 

respondeu % 

1 
Você gostou do tema da 

palestra? 
100 - - - 

2 
O modo como a palestra 

foi apresentada foi 
97,4 - 2,6 - 
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satisfatório? 

3 
A palestra foi de fácil 

compreensão? 
100 - - - 

4 

A maneira de 

comunicação do 

palestrante foi boa? 

100 - - - 

5 

Você percebeu se o 

palestrante tem 

conhecimento 

100 - - - 

6 
O tempo da palestra foi 

satisfatório? 
100 - - - 

Fonte: Do autor. 

 

No que se refere à palestra com o tema Outubro Rosa, participaram 13 funcionárias da 

empresa, todas do sexo feminino. Todos variáveis foram avaliadas, como sim, ou seja, o 

evento foi de maneira geral considerado como satisfatório. Logo, infere-se que as ambas as 

ações foram bem avaliadas pela maior parte dos participantes, embora ainda haja alguns 

aspectos que necessitam de adaptações nas futuras abordagens do projeto. 

 

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos, pode-se inferir que, de maneira geral, o projeto parece atingir 

seu objetivo de promover a disseminação de informação à sociedade, obtendo uma satisfatória 

avaliação e aceitação por seu público-alvo. Destarte, observa-se eficiência em suas ações de 

conscientização e compreensão do tema, possibilitando que, assim, haja subsídios para que no 

contexto em que se insere obtenha-se a adoção de atitudes de prevenção, além de evidenciar o 

papel do enfermeiro em ações de educação e prevenção à saúde do trabalhador. 
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EIXO TEMÁTICO: Inclusão como meio de Transformação. 

 

 

Resumo 
O presente trabalho aborda sobre a educação escolar inclusiva e suas adjacências, 

tendo enfoque em experiências vividas por docentes que tiveram a oportunidade de trabalhar 

com duas alunas deficientes visuais no Curso Preparatório Popular Goitacá (CPPG). Também 

será detalhado todo o procedimento metodológico utilizado para inclusão dessas alunas, bem 

como a contribuição do projeto para o aprendizado das mesmas, os resultados e benefícios 

voltados para a formação acadêmica dos docentes participantes (baseados em pesquisas e 

análises de dados) e as conclusões obtidas, visando mostrar a importância da inclusão no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras - chave 

Inclusão escolar; Curso Preparatório Popular Goitacá (CPPG); Necessidades 

Educacionais Especiais; Metodologias Inclusivas. 

 

Introdução 
Atualmente, muito se fala sobre inclusão escolar de alunos com necessidades especiais 

nas redes de ensino. Porém, o que temos visto em nossa sociedade é uma grande dificuldade 

que professores e demais componentes do ambiente pedagógico tem em se adaptarem a esses 

alunos, muitas vezes não sabendo como lidar com eles ou que metodologias e recursos 

recorrerem a fim de contribuírem com o aprendizado desses estudantes. Esse problema 

acontece muitas vezes por falta de conhecimento e experiências que muitas vezes não são 

vivenciadas por esses profissionais durante a graduação. 
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Este trabalho pretende mostrar a importância da educação inclusiva, os desafios que 

ela nos impõe e as oportunidades geradas para docentes e discentes que se encontram 

inseridos nesse contexto, expressando sua relevância social, pois segundo Karagiannis (1990, 

P.22): 

 
[...] os benefícios dos arranjos inclusivos são múltiplos para todos os envolvidos 

com as escolas - todos os alunos, professores e a sociedade em geral. A facilitação 

programática e sustentadora da inclusão na organização e nos processos das escolas 

e das salas de aula é um fator decisivo no sucesso. 

  

Todo trabalho foi baseado no Curso Preparatório Popular Goitacá (CPPG) do Instituto 

Federal Fluminense campus Campos Centro, que é um pré-vestibular social desenvolvido em 

parceria com o PET Ciências da Natureza, onde licenciandos e licenciados da própria 

instituição ou de instituições parceiras lecionam as disciplinas de física, química e biologia. 

Nesse curso, tivemos a oportunidade de receber duas alunas deficientes visuais, possibilitando 

trabalhar novas metodologias e novas ferramentas pedagógicas, além de desenvolver a 

criatividade de todos os docentes que participaram/participam desse projeto. 

O objetivo desse trabalho é mostrar como os docentes têm trabalhado em novas 

metodologias visando à inclusão dessas alunas, como as aulas são preparadas, os materiais 

didáticos utilizados, a importância do Núcleo De Apoio As Pessoas Com Necessidades 

Educacionais Especiais (NAPNEE) no Instituto Federal Fluminense e a contribuição desse 

trabalho para essas alunas e para a vida acadêmica profissional dos docentes e futuros 

docentes atuantes no projeto. 

É preciso olhar a sociedade de maneira mais abrangente, reconhecendo que a educação 

é de todos e para todos, como ressalta o Art. 2° da Resolução n.2/2001 que instituiu as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica: 

 
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, assegurando as condições necessárias para a educação de qualidade para 

todos. (RESOLUÇÃO Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001) 

 

Metodologia 

Os professores atuantes no Curso Preparatório Popular Goitacá (CPPG), após 

passarem por uma seleção para ingressarem no projeto, foram informados de que o curso 

atende duas alunas com deficiência visual completa, ambas matriculadas em uma mesma 

turma. 

A presença dessas alunas com deficiência visual requer dos professores uma 

abordagem metodológica que permita a inclusão das mesmas, bem como o uso de materiais e 

recursos didáticos que venham a contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de 

todos os alunos, pois “o método é, em linhas gerais, um conjunto de técnicas de ensino, 

cuidadosamente organizadas com um fim específico” (FREITAS, 2009, p.15). Cabe ao 

professor adaptar sua prática pedagógica a fim de que seus alunos alcancem uma 

aprendizagem significativa, pois como afirma Bruno (2006, p. 18): 

 
[...] a sala de aula inclusiva propõe um novo arranjo pedagógico: diferentes 

dinâmicas e estratégias de ensino para todos, e complementação, adaptação e 

suplementação curricular quando necessários. A escola, a sala de aula e as 
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estratégias de ensino é que devem ser modificadas para que o aluno possa se 

desenvolver e aprender. 

 

Com o intuito de promover a participação e facilitar a aprendizagem do aluno 

deficiente visual, o professor, no momento da elaboração das aulas, precisa incluir o uso de 

recursos materiais, utilizando os sentidos do corpo (tátil, cinestésico, auditivo, olfativo e 

gustativo) para oferecer uma educação abrangente e inclusiva. Baseando-se nisso, durante as 

aulas no CPPG, foram utilizados materiais didáticos construídos pelos próprios professores, 

pelo grupo PET Ciências da natureza e também materiais de apoio adaptados, 

disponibilizados pelo NAPNEE (Núcleo De Apoio As Pessoas Com Necessidades 

Educacionais Especiais), responsável por oferecer acompanhamento e apoio aos estudantes 

que apresentam necessidades educacionais especiais (deficiência visual, auditiva, física ou 

outra especificidade), visando minimizar as dificuldades encontradas na adaptação e 

aprendizagem desses estudantes. 

Dentre esses materiais didáticos utilizados, temos: tabelas periódicas táteis, conjunto 

de peças que são utilizadas para representar as ligações químicas e os elementos da química 

orgânica e inorgânica (ambos confeccionados pelo NAPNEE), possuímos também uma 

prancheta que foi confeccionada pelo grupo PET Ciências da Natureza e que é disponibilizada 

aos professores, para que elaborem seus próprios materiais em alto relevo, além do uso de 

maquetes e de outros recursos. 

 

Figura 01: Material para ligações químicas e elementos da química orgânica e inorgânica 

 
Fonte: Elaborado pelo NAPNEE (2019) 
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Figura 02: Prancheta para elaboração de materiais em alto relevo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

 

Figura 03: Materiais táteis utilizados nas aulas do CPPG 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Dentre o quantitativo de aulas ministradas, algumas foram realizadas em dupla, nesses 

casos, enquanto um professor explicava o conteúdo, o outro auxiliava uma das alunas, 

explicando de forma mais detalhada e auxiliando no uso dos materiais adaptados que os 

professores optaram por levar para a sala de aula. 

Após o exercício da docência, foi aplicado um questionário aos professores a fim de 

saber a opinião dos mesmos sobre o projeto, questionando se sua atuação no CPPG tem 

contribuído para sua formação acadêmica ou na sua prática pedagógica. Além deles, as alunas 

com deficiência visual foram solicitadas para que respondessem algumas questões sobre o 

curso, porém, apenas uma delas quis contribuir. 

 

Resultados e Discussão 

Foram obtidos resultados significativos em relação às aplicações dos materiais 

desenvolvidos pelos docentes e os disponibilizados pelo NAPNEE. É de grande importância 

destacar que das duas alunas presentes nas aulas, que receberam a proposta de usar os 

materiais, somente uma apresentou maior interesse em interagir com estes. A outra não 

aceitou por motivos desconhecidos, preferindo sentar-se ao fundo da sala durante as aulas. A 

aluna que utilizou os materiais com auxílio dos docentes mostrou-se bastante satisfeita. 
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No questionário oral que foi aplicado a essa aluna, ela descreveu que os materiais têm 

ajudado na compreensão, mas ainda ficam algumas dúvidas, porque os conteúdos são difíceis 

e alguns docentes ainda não conseguem promover uma inclusão efetiva na sala de aula. 

 

Figura 04: Utilização dos materiais confeccionados pelo NAPNEE 

 
Fonte: Elaborado pelo NAPNEE (2019) 

 

No questionário aplicado aos docentes, foram obtidos resultados quantitativos que 

possibilitaram uma análise mais detalhada dos dados. Esses resultados podem ser vistos nos 

gráficos abaixo: 

 

 

Gráfico 01: Possui experiência com educação inclusiva anterior ao CPPG? 

 
Fonte: Google formulários (2019) 

 

De todos os docentes que tiveram contato com as alunas com necessidades especiais, 

90,9% não possuíam experiência com educação inclusiva antes da atuação no CPPG. Apenas 

alguns tiveram contato durante a graduação. Isso mostra a contribuição do CPPG na formação 

acadêmica destes docentes. 
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Gráfico 02: Você conseguiu promover a inclusão das alunas nas aulas? 

 
Fonte: Google formulários (2019) 

 

Como podemos ver no gráfico acima, 72,7% tem conseguido promover a inclusão das 

alunas nas aulas, mas com certa dificuldade, pois para muitos, esse contato está sendo novo, 

exigindo maior dedicação e paciência. 

 

 

Gráfico 03: Maior desafio durante as aulas. 

 
Fonte: Google formulários (2019) 

 

Nesse último gráfico, vemos que 36,4% dos professores questionados possuem déficit 

na formação acadêmica quanto a práticas inclusivas. Com isso, é nítida uma grande 
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dificuldade de adaptação ao plano de aula, representando 45,5%.  Alguns docentes apontam 

ainda a falta de recursos que propiciem maior inclusão em sala de aula. 

O questionário também apresentava algumas perguntas para respostas discursivas. Ao 

analisar essas respostas, foram observadas as dificuldades encontradas pelos docentes durante 

as aulas e como a atuação deles no CPPG tem contribuído com suas formações. Alguns 

destacaram ainda que estão se preparando para futuras situações que podem vir a surgir em 

suas práticas docentes, como afirma um dos professores participantes: “Com o contato, da 

para entender melhor as necessidades delas e me senti mais preparada e orientada para 

situações futuras”. 

 

Conclusões: 

Sem dúvidas, a educação inclusiva voltada aos alunos com necessidades e atenções 

especiais representa um grande desafio na vida de educadores e alunos de cursos de 

Licenciatura. Portanto conclui-se que, a análise e o planejamento dos conteúdos que serão 

debatidos em sala de aula com tais alunos requerem abordagens mais específicas e precisas, 

sendo necessária a busca pelo desenvolvimento de uma pedagogia com maior acessibilidade e 

capacidade de atender a todos da mesma maneira, para que assim os assuntos ministrados 

também possam ser transformadores na vida destes alunos. 

Assuntos como este, envolvendo a educação e experimentação de ciências com foco 

em alunos portadores de cuidados especiais, englobam nichos mais específicos e pesquisas 

mais aprofundadas, que muitas das vezes, são pouco divulgadas e, até mesmo, de acesso 

restrito, como: monografias, artigos e dissertações de mestrado. Sendo assim, a restrição 

desses materiais de pesquisa dificultam os planejamentos e execuções de aulas mais adaptadas 

às necessidades presentes em sala, inibindo o rendimento da aprendizagem. 

Consequentemente, o grupo PET Ciências da Natureza busca promover a 

horizontalidade entre alunos e professores com auxílio de materiais e métodos adaptados para 

essas alunas. Vale a pena relembrar que das duas alunas que possuem deficiência visual 

completa, apenas uma aceitou utilizar os materiais confeccionados com auxílio de um dos 

docentes. A outra aluna que não quis utilizar tais instrumentos preferiu participar das aulas de 

forma mais tradicional, ou seja, apenas como ouvinte, a qual certamente teve seu direito de 

escolha respeitado. 
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Anexos: 

Tabela 01: Questionário Aplicado aos Docentes 

1- Você atualmente se encontra formado ou cursando a graduação? 

(  ) Formado        (  ) Cursando 

2- Em qual Instituição de Ensino Superior (IES) você cursa/cursou sua 

graduação? 

(  ) IFF       (  ) UENF      (  ) Outros 

3- Você já teve a oportunidade de trabalhar com deficientes visuais antes de 

lecionar no Curso Preparatório Popular Goitacá (CPPG)? 

(  )Sim, durante a minha graduação 

(  )Sim, durante minha atuação como docente 

(  )Não 

4- Durante suas aulas no CPPG, você tem conseguido promover a inclusão 

das alunas com necessidades educacionais especiais? 

(  ) Sim 

(  ) Sim, mas com certa dificuldade 

(  ) Não 

5- Qual o maior desafio durante as aulas? 

(  ) Falta de recursos 

( ) Déficit na minha formação acadêmica quanto a práticas educativas 

inclusivas 

(  ) Adaptação ao plano de aula 

(  ) Não tive dificuldades 

6- O que pôde ser observado, quanto ao interesse e desempenho dessas 

alunas deficientes visuais? 

7- Quais eram suas expectativas e por que escolheu fazer parte do CPPG? 

8- Explique como a experiência de trabalhar com essas alunas contribuiu 

com sua formação acadêmica profissional. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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EIXO TEMÁTICO: Inclusão como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O presente trabalho consiste em um relato de experiência de uma atividade extensionista, 

desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial vinculado ao curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Campina Grande, que se caracterizou como um Seminário Temático 

sobre a educação inclusiva e suas implicações/perspectivas teórico-práticas para a pesquisa e o 

ensino. O seminário temático foi realizado nos turnos tarde e noite do dia 10 de setembro de 

2018 e teve como público alvo professores em exercício de trabalho e em formação. Contou 

com duas mesas-redondas, nas quais foram apresentadas palestras acerca da educação inclusiva 

pelas professoras Dr.ª Sílvia Roberta da Mota Rocha (UAEd/PPGEd/UFCG), Dr.ª Marta 

Helena Burity Cerpa (UAED/CH), coordenadora do NAI (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão) 

da UFCG e Dr.ª Sônia Maria de Lira (UAG/CH/UFCG), As discussões realizadas pelas 

professoras palestrantes abordaram reflexões e iniciativas de trabalhos que as mesmas têm 

desenvolvido com os sujeitos com necessidades educacionais especiais, para que sejam de fato 

incluídos. Os temas possibilitaram a ampliação de conhecimentos acerca de aspectos 

importantes da educação inclusiva, bem como da realidade da inclusão na UFCG. 

Consideramos que a realização do referido seminário temático, contribuiu para o 

aprimoramento da formação acadêmica e cidadã dos participantes do evento, visto que 

propiciou uma visão mais clara acerca das singularidades e potencialidades das pessoas com 

deficiência e dos seus direitos a uma educação pautada pelo respeito às diferenças e 

diversidades. 

                                                
1 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Pedagogia e discente do curso Pedagogia da Universidade Federal de 
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Palavras – chave 
Atividade extensionista, seminário temático, educação inclusiva, inclusão na UFCG. 

 

Introdução 

 Será relatado, no presente trabalho, uma experiência de atividade com caráter 

extensionista desenvolvida pelo Grupo PET (Programa de Educação Tutorial) Pedagogia da 

UFCG, campus de Campina Grande, que se caracterizou como um seminário temático, 

intitulado “EDUCAÇÃO INCLUSIVA: perspectivas teórico-metodológicas para a pesquisa e 

o ensino”. O seminário teve como público alvo professores da educação infantil e dos anos 

iniciais do ensino fundamental, em exercício em escolas públicas, assim como estudantes e 

professores do curso de Pedagogia e de outros cursos da UFCG e demais instituições.  

Abordar a temática da educação inclusiva e suas implicações para a pesquisa e o ensino 

é de grande importância, tendo em vista que proporciona uma visão ampla em relação a 

realidade da inclusão no contexto atual, em que se espera, levando em consideração o avanço 

de estudos na área, as lutas enfrentadas e os direitos conquistados em sua trajetória, que a 

realidade tenha se modificado e a inclusão esteja de fato acontecendo. Porém, como ressalta 

Santos (2011) “entre os textos oficiais e a realidade do cotidiano há um distanciamento no que 

se refere ao cumprimento integral da lei e à aceitação do portador de necessidade especial como 

membro efetivo da sociedade, capaz de participar e interagir com os outros no exercício da 

cidadania” (p. 31). Essa realidade é decorrente da forma como esses sujeitos são enxergados 

em nossa sociedade. 

Apesar de avanços e de iniciativas notáveis e plausíveis, ainda são muitas as dificuldades 

enfrentadas para que os indivíduos com “diferença marcada” (PORTO, 2014) sejam vistos em 

suas singularidades como sujeitos de direitos que são capazes de se desenvolverem. Discutir e 

refletir acerca dessa temática se faz necessário para que, professores em formação e em 

exercício de trabalho, tenham a oportunidade de sensibilizar o olhar para o sujeito com 

necessidade educacional especial. 

Buscou-se, com o desenvolvimento da atividade, contribuir para o aprimoramento da 

formação acadêmica e cidadã das alunas PETianas, visando o cumprimento da função social da 

universidade pública. Ademais, visou contribuir para a melhoria da qualidade do processo 

pedagógico desenvolvido na escola pública, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental, além de fomentar o debate acerca da inclusão escolar e universitária, propiciando 

subsídios teórico-metodológicos para o trabalho com as pessoas com necessidades educativas 

especiais. 

 

Metodologia 

O Seminário Temático foi desenvolvido a partir de estudos prévios sobre os 

pressupostos teórico-práticos da inclusão de pessoas em situação de deficiência, nos contextos 

escolares e, em particular, na universidade, nas disciplinas das áreas da Educação Especial, 

Educação de Surdos, Letras/Libras e Psicologia. A partir dos estudos realizados e visto a 

importância da temática, surgiu o interesse em abordá-la. 

O Seminário Temático foi realizado no dia 10 de setembro de 2018, no Auditório do 

Centro de Humanidades, nos turnos tarde e noite, totalizando uma carga horária de seis horas. 
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As reflexões foram iniciadas a partir de apresentações e, logo após, houve a abertura para o 

debate. Foram realizadas duas mesas-redondas durante a programação, nas quais as professoras 

convidadas socializaram trabalhos que as mesmas vêm desenvolvendo no âmbito da inclusão. 

A primeira mesa, realizada à tarde, coordenada pela aluna PETiana Ananda Clara de 

Almeida Pereira (PET Pedagogia/UFCG), contou com a apresentação das seguintes palestras: 

“Deficiência Intelectual: da conceituação à ação pedagógica", pela Prof.ª Dr.ª Sílvia Roberta da 

Mota Rocha (UAEd/PPGEd/UFCG); “A inclusão no Ensino Superior”, pela Prof.ª Dr.ª Marta 

Helena Burity Cerpa – (UAED/CH), coordenadora do NAI (Núcleo de Acessibilidade e 

Inclusão) da UFCG e “Desafios e possibilidades para a inclusão de estudantes cegos na UFCG”, 

pela Prof.ª Dr.ª Sônia Maria de Lira (UAG/CH/UFCG).  

 

  
 

O segundo momento, à noite, foi coordenado pela aluna PETiana Débora Aragão 

Bezerra (PET Pedagogia UFCG), e contamos, mais uma vez, com a participação da Prof.ª Dr.ª 

Marta Helena Burity Serpa, que trouxe reflexões sobre “A educação inclusiva: a atuação do 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão na UFCG. A Prof.ª Dr.ª Sônia Maria de Lira ponderou 

sobre “Educação inclusiva de estudantes com cegueira na UFCG” e a Prof.ª Dr.ª Sílvia Roberta 

Mota Rocha discutiu sobre “Práticas pedagógicas inclusivas com alunos remanescentes”. O 

debate seguiu a mesma dinâmica. 

 

  
 

 

Resultados e Discussão 

 

Figura 01 – Abertura do Seminário Temático 
 

Fonte: Acervo do PET Pedagogia (2018) 
 

 

Figura 02 – Primeira mesa-redonda 
 

Fonte: Acervo do PET Pedagogia (2018) 
 

 

Figura 04 – Componentes da mesa-redonda 
 

Fonte: Acervo do PET Pedagogia (2018) 
 

 

Figura 03 – Segunda mesa-redonda 
 

Fonte: Acervo do PET Pedagogia (2018) 
 

753



 
 

O PET Pedagogia da UFCG ao desenvolver a atividade de extensão aqui relatada 

oportunizou “aos estudantes participantes a possibilidade de ampliar a gama de experiências 

em sua formação acadêmica e cidadã” (MOB, 2016). As discussões levantadas a partir das 

socializações realizadas pelas professoras palestrantes acerca de reflexões e iniciativas de 

trabalhos que as mesmas têm desenvolvido para que os sujeitos com necessidades educacionais 

sejam de fato incluídos, possibilitou a ampliação de conhecimentos acerca de aspectos 

importantes da educação inclusiva.  

A Prof.ª Dr.ª Sílvia Roberta Mota Rocha, em suas palestras, abordou a perspectiva 

crítico-dialética da deficiência, o histórico da conceituação, a caracterização da deficiência e as 

implicações pedagógicas em pesquisas socioculturais.  A mesma considera que a deficiência é 

uma desvantagem gerada pela sociedade e pela própria instituição escolar, na forma como 

classifica pessoas em grupos desviantes, desqualificando-os e silenciando-os; mas também na 

forma como o sujeito e seus mediadores lidam com esta condição. A referida professora 
substitui o termo “pessoa deficiente” por “pessoa em situação de deficiência” (MOTA ROCHA, 

2002;2008). Além das reflexões tecidas, a professora socializou experiências vivenciadas através 

do Programa de Leitura Compartilhada de Histórias desenvolvido com sujeitos em situação de 

deficiência intelectual na Associação de Pais e Amigos de Campina Grande (APAE-CG).  

A Prof.ª Dr.ª Marta Helena Burity Serpa compartilhou sua experiência como 

coordenadora do NAI/UFCG e a atuação do núcleo nessa instituição de ensino. De acordo com 

a Resolução nº 11/2016, o NAI 

tem por finalidade promover e assegurar ações e serviços de apoio especializado para 

garantia de inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiências física, sensorial, 

mental ou intelectual e transtornos de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, visando eliminar barreiras arquitetônica, comunicacional, 

informacional, atitudinal e curricular, que representem restrição à participação e o 

desenvolvimento acadêmico e profissional (UFCG, 2016, p. 3). 

 Ao ressaltar o trabalho que vem sendo desenvolvido a partir do NAI, a professora 

discutiu também sobre a inclusão no ensino superior, destacando o caso da UFCG. Sobre esse 

aspecto a Prof.ª Dr.ª Sônia Maria de Lira contribuiu nos trazendo a experiência de três alunos 

cegos que ingressaram na referida instituição no ano de 2018. Foi evidenciada as dificuldades 

enfrentadas pelos mesmo pela falta de “financiamento necessário à formação docente, 

condições de trabalho adequadas e equipamentos específicos para este público” (LIRA, 2018). 

A professora destacou ainda as contribuições que o Grupo de Apoio aos Estudantes com 

Deficiência Visual da UFCG (GRAESDV) está desenvolvendo.  

A partir das palestras ministradas pelas professoras, pode-se compreender que as 

mesmas desenvolvem trabalhos significativos na luta por espaços educacionais e práticas 

verdadeiramente inclusivas. Foi um seminário rico de conhecimentos e que proporcionou 

discussões que possibilitaram um despertar do senso crítico acerca da inclusão, especialmente 

na UFCG. Os alunos e professores que puderam participar, destacaram a importância da 

abordagem dessa temática. A partir do seminário foi possível voltar nossos olhares para nossa 

instituição e observar aspectos que até então estavam implícitos e passavam por despercebido. 

Foi possível também entender que a ausência, assim como a existência, mesmo que pequena, 

de práticas inclusivas reflete a forma que os sujeitos com diferença marcada são vistos no meio 

social. 
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Conclusões 

Acreditamos que o Seminário Temático acerca da inclusão escolar universitária, 

propiciou subsídios teórico-metodológicos para o trabalho com as pessoas com necessidades 

educativas especiais e esclareceu sobre o papel e atuação do NAI na UFCG e dos desafios e 

possibilidades hoje presentes nos contextos de sala de aula com a inserção de alunos com 

deficiência em cursos dessa instituição. Além de proporcionar, para a comunidade acadêmica 

interna e externa, um maior conhecimento sobre a implementação da política de acesso, 

permanência e participação dos alunos, docentes e técnico-administrativos com necessidades 

especiais no âmbito da universidade, sobre os desafios enfrentados para que a inclusão possa 

acontecer e os projetos que vêm sendo desenvolvidos.  

Ademais, consideramos que a realização do referido seminário temático, contribuiu para 

o aprimoramento da formação acadêmica e cidadã das alunas PETianas e demais participantes 

do evento, visto que propiciou uma visão mais clara acerca das singularidades e potencialidades 

das pessoas com deficiência.  
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de transformação 
 

Resumo 
Este trabalho pretende averiguar a autenticidade dos argumentos que se colocam contrários à 

inclusão das questões de gênero no currículo da educação básica e que acusam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) Orientação Sexual de implantarem aquilo que se denomina 

“ideologia de gênero”. Sua realização justifica-se pelo fato de que a abordagem destas 

questões, ainda que interditada, contribui para a diminuição de um grupo específico de 

discriminações, e deste modo, não podendo mais ser pormenorizada. Trata-se de um resumo 

bibliográfico, para o qual a produção de dados valeu-se da revisão de literatura e de análises 

documentais. Os resultados preliminares apontam que os argumentos favoráveis a exclusão 

das discussões de gênero (no contexto escolar) são inverossímeis e que a chamada “ideologia 

de gênero” institui-se enquanto uma categoria abstrata e subjetiva, entretanto, inexistente no 

ensino básico.      

 

Palavras – chave  
PCN Orientação Sexual; Currículo Prescrito; Direitos Humanos; Família Tradicional 

Brasileira. 

 

Introdução 
Em 25 de junho de 2014, foi sancionado pelo governo federal o segundo Plano 

Nacional de Educação (PNE) e reiterada a sua validade decenal (2014-2024). Assim, 

encerrou-se também um ciclo de discussões e divergências que já se estendiam há demasiado 

tempo em torno daquele documento. Ao que tudo indica, tais reverberações surgiram no 

momento da sua apreciação pela plenária, no Senado, e posteriormente, no seu retorno à 

Câmara dos Deputados. De um lado do conflito tínhamos os professores; defendendo a 

importância da discussão de gênero e da sua inclusão no currículo, tendo em vista que o Brasil 

é signatário de diversos acordos internacionais, nos quais comprometeu-se com o combate e a 

erradicação da desigualdade de gênero (REIS: EGGERT, 2017). Do outro, tínhamos os 

representantes eleitos pelas igrejas católicas e neopentecostais, e que compõem a chamada 

bancada fundamentalista; estes, contrariamente, alegavam que a inclusão de tal tema no 
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currículo representava um risco considerável para a família tradicional brasileira, uma vez que 

questionava e ignorava os papéis “naturalmente” exercidos por homens e mulheres, e suas 

diferenças biológicas (MENDONÇA, 2017). Por fim o PNE acabou sendo aprovado, 

entretanto, com a retirada da menção aos preconceitos de gênero e orientação sexual.  

Alguns meses depois, na votação dos Planos Municipais e Estaduais de educação, os 

mesmos embates foram constatados e a pauta das questões de gênero passou a ser apelidada 

de “ideologia de gênero”. Evidenciando assim, aquele instante como um marco cronológico 

responsável por propagar o uso indiscriminado do termo “ideologia de gênero” e apresentá-lo 

como um inimigo potencial para a sociedade brasileira. Nos últimos anos o referido termo 

passou a dispor de uma qualidade polissêmica (MAIA: ROCHA, 2017), mesmo para os 

grupos de espectro político conservador que fazem seu uso corrente. Para eles, atualmente, a 

chamada “ideologia de gênero” tanto pode caracterizar-se por um discurso de oposição aos 

papéis e estereótipos associados aos gêneros (marcadamente definidos pelos dogmas 

religiosos) quanto também pode impor-se sobre determinados conteúdos tratados nas escolas 

e sobre os quais as famílias querem exercer o direito de escolha (MIGUEL, 2016).  

Valendo-se disso, em 2018, o candidato à presidência da república Jair Messias 

Bolsonaro (PSL), listou em seu plano de governo as seguintes linhas de ação para a melhoria 

da qualidade da educação pública no país: “Mais matemática, ciências e português, SEM 

DOUTRINAÇÃO E SEXUALIZAÇÃO PRECOCE” (Partido Social Liberal, 2019, p.41). 

Embora as discussões sobre gênero e/ou sexualidade tenham sido excluídas do PNE em vigor, 

a proposta apresentada pelo candidato discorda, mostrando uma nítida oposição a um 

conjunto de práticas que teriam se tornado comuns nas escolas brasileiras e que viriam a se 

enquadrar na chamada “ideologia de gênero”. 

Este trabalho almeja confirmar a validade de tal discurso e sua correspondência aos 

documentos oficiais que regem o trabalho com a temática da Educação Sexual no ensino 

básico. Para tanto, objetiva averiguar em que medida os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) Orientação Sexual (1997) teriam sido concebidos pela perspectiva da chamada 

“ideologia de gênero”. Teria o PCN o objetivo de iniciar precocemente as crianças em vidas 

sexualmente ativas? Teria o PCN a intenção de “doutrinar” os alunos/as, afirmando que os 

conteúdos ensinados na escola teriam precedência sobre os valores familiares? Teria o PCN a 

incumbência de atacar as doutrinas cristãs e sua concepção de família? Estes são alguns dos 

questionamentos que norteiam a presente pesquisa.  

 

Metodologia 
Haja visto que este trabalho se encontra em sua fase inicial de construção, e levando 

em consideração o recorte a ser delimitado, optamos pelo procedimento metodológico 

analítico bibliográfico. Para o qual, as primeiras considerações e/ou a produção de dados 

esteve elencada sob a perspectiva da análise documental (BARROS, 2005) e da revisão de 

literatura. Constituíram o corpus documental desta pesquisa duas fontes distintas a que 

tivemos acesso, sendo estas: o plano de governo do Partido Social Liberal (2018) — e suas 

propostas para a educação básica — e o PCN Orientação Sexual (1997), que implementou o 

trabalho com a temática da educação sexual no currículo prescrito do ensino 

fundamental.  Estabelecido o contato com as fontes e analisado seu conteúdo, o próximo 

passo foi confrontá-las com os autores/as do nosso quadro, cujas teses e ideias nos 

apropriamos a partir da revisão de literaturas e/ou análise de conteúdo (DIONNE; LAVILLE, 

1999). Por fim, tornou-se possível fomentar algumas problemáticas e discussões que serão 

apresentadas a seguir.  

 

 

757



 
 

 

Resultados e Discussão 

Uma grande preocupação do PCN Orientação Sexual consiste em enfatizar que a 

sexualidade e sua expressão, em qualquer idade, são coisas normais. As crianças exercem sua 

sexualidade desde muito novas, no momento em que descobrem seu corpo e as diferenças 

anatômicas que partilham ou não com seus pais. Percebem que essas diferenças implicam 

comportamentos ou papéis sociais distintos exercidos pelos adultos - na mesma medida em 

que passam a ter maior contato com novelas, jornais e propagandas publicitárias. Quando 

conseguem minimamente elaborar essas informações, desenvolvem curiosidades naturais a 

respeito do processo de concepção da gravidez e sobre como, ou por que se formam os pares 

românticos. Estes são exemplos de formas saudáveis e comuns com as quais as crianças 

relacionam-se com a sua sexualidade. Geralmente é desta forma também que o PCN traça 

orientações para a Educação Sexual no primeiro (1ª e 2ª séries) e segundo ciclos (3ª e 4ª 

séries) do ensino fundamental. Incumbindo ao professor a tarefa de responder perguntas como 

estas, sobretudo quando for inquirido, e inclusive podendo estender a questão para a turma (se 

achar pertinente). Em contrapartida, formas não saudáveis de exercer e/ou expressar a 

sexualidade, ou que não sejam condizentes com esta idade devem ser atenciosamente notadas 

e repreendidas. É importante fazer com que os alunos/as entendam que existem práticas que 

as crianças não podem realizar, sobretudo para determinar limites que as façam identificar 

abusos sexuais, assédios e violências desta natureza. 

Já no terceiro (5ª e 6ª séries) e quarto (7ª e 8ª séries) ciclos, a educação sexual se 

conforma de outro modo. Geralmente este é o momento em que os alunos/as passam pelas 

mudanças hormonais da puberdade e percebem-nas no seu corpo. Sentem mais intensamente 

os estados de excitação, já possuem relacionamentos amorosos e intensificam práticas de 

autoconhecimento como a masturbação. A partir daqui são tangenciados temas mais 

específicos e que atendem às demandas trazidas pelos próprios alunos/as, que 

conscientemente contam suas experiências ou já conseguem elaborar questões mais 

complexas. Necessita-se também de um espaço adequado para discutir e entender a 

sexualidade, e que se delimita pelas oficinas de Educação Sexual. Quanto a isto, todavia, o 

PCN também alerta os professores sobre possíveis embates e resistências que possam ser 

instalados pelas famílias dos alunos. Deve prevalecer sobre qualquer hipótese o direito dos 

responsáveis: a elucidação de dúvidas, ao aviso prévio acerca das atividades a serem 

desenvolvidas e o conhecimento do projeto pedagógico do curso. Se mesmo assim prevalecer 

o impasse, os responsáveis dispõem do direito à reivindicação para que seus filhos não façam 

parte destas atividades. 

Entretanto, o documento nos lembra que a educação sexual ofertada na escola não tem 

o intuito de competir com aquela oferecida no âmbito familiar, e sim de complementá-la.  A 

instituição não quer dizer aos alunos qual modelo de educação é melhor, mas deve ficar nítido 

para os pais e responsáveis que nenhum aluno, ou as práticas de sua família, serão 

discriminados com base em juízos morais, e que no convívio com os colegas seus filhos 

poderão descobrir outras formas de educação sexual (próprias de cada religião, família ou 

grupo étnico). Segundo o PCN, a escola também não assumirá o compromisso de validar 

determinadas práticas ou crenças, podendo indiretamente explicitar a discrepância entre 

aquilo que é aceito pela ciência e por outros grupos. Ou ainda, poderá fazê-lo não aceitando 

como naturais certos contextos e desvelando-os enquanto uma construção cultural, social e 

arbitrária; contribuindo com essas atividades para que os alunos possam identificar por si 

mesmos as suas próprias convicções acerca da sua orientação sexual ou expressão da sua 

sexualidade. 
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Em se tratando dos conteúdos abordados pelas oficinas de Educação Sexual 

(prevenção da gravidez, uso de métodos contraceptivos, a não condenação das trocas 

constantes de parceiros ou das diversas formas de ser homem e ser mulher, desde que 

efetivadas de modo seguro), que inevitavelmente se chocam com os dogmas estipulados pelas 

religiões cristãs, o PCN adverte de que não se tratam de práticas que deliberadamente atentem 

contra esses grupos, suas concepções de família e de ser homem ou mulher. Mas sim de que a 

escola é um dos últimos lugares onde a sexualidade é abordada, passando primeiro por 

diversas outras esferas do convívio social que é comum aos grupos jovens. Em razão disso, 

muitos mitos e informações imprecisas acabam sendo disseminadas e aceitas, colocando em 

risco a saúde física e mental dos alunos. Portanto, faz-se necessário na Educação Sexual 

oferecida pela escola a perspectiva aceita pelo campo científico, e que reduz os empecilhos 

responsáveis por invisibilizar formas seguras de os jovens se relacionarem sexualmente e que 

anulam os tabus quase sempre associados aos estereótipos de gênero (proibição do sexo antes 

do casamento ou entre pessoas do mesmo sexo). 

Por fim, ressaltamos que esta pesquisa (bem como seu viés teórico) se relaciona com a 

filosofia do Programa de Educação Tutorial na medida em que propõe um novo olhar sobre os 

argumentos que interditam a discussão de gênero e sexualidade na Educação Básica, 

apropriando-se assim dos valores quistos para os discentes deste programa, sobretudo aqueles 

que primam pela sua autonomia intelectual e espírito investigativo, capazes de solucionar os 

problemas da realidade concreta e/ou entender diversos outros fenômenos; ademais, de modo 

a também contribuir com o compromisso ético e de exercício da cidadania, que se insurge 

contra toda e qualquer discriminação de gênero e orientação sexual, propagada por discursos 

correlatos a chamada “ideologia de gênero”.      

    

Conclusões 

 Os resultados preliminares desta pesquisa constataram que o PCN Orientação Sexual 

(1997) não foi concebido pela perspectiva da chamada “ideologia de gênero”, mas sim a partir 

de contextos e conjecturas outras. Foi refutado que o documento almeje estimular as crianças 

a iniciarem vidas sexualmente ativas, haja visto que para cada ciclo do ensino fundamental 

foram traçadas orientações e diretrizes distintas para o trabalho com a educação sexual. 

Refutou-se também a ideia de que a escola, através da educação sexual, queira “doutrinar” os 

alunos e discriminar a educação provida por seus lares, pois incluir esta discussão no currículo 

prescrito implica reconhecer currículos ocultos que já habitam a escola, bem como outros 

objetos de aprendizado (SILVA, 2015). Portanto, a escola é quem é invadida pela discussão 

sobre as sexualidades e a orientação sexual (que já existe de diversas maneiras e em diferentes 

níveis no universo infanto-juvenil), e conscientemente reage a isto. Todavia, devemos nos 

lembrar que a proposta da escola e de discussão deste tema é completamente diferente 

daquela concebida pelas religiões (de qualquer denominação) e pela percepção do espaço da 

vida privada. Assim, refutou-se também a ideia de que a escola e a educação sexual 

pretendam ameaçar diretamente os valores religiosos e de concepção das identidades de 

gênero destes grupos, haja visto que o espaço escolar historicamente privilegiou (e privilegia) 

as explicações de caráter científico, em detrimento daquelas de cunho moral e religioso. 
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Sustentabilidade como meio de transformação 

 

 

Resumo 

O crescimento urbano acelerado acompanhado do consumo excessivo associados ao descarte 

inadequado de resíduos sólidos têm gerado sérios problemas ambientais, sociais, econômicos e 

à saúde humana. A escolha do objeto de pesquisa foi motivada por se tratar de um canal que 

atravessa quatro bairros na cidade de Belém-PA, onde milhares de pessoas vivem de forma 

irregular às margens da bacia, comprometendo sua qualidade de vida além de proporcionar um 

enorme impacto ambiental devido a proximidade com o rio Guamá e baía do Guajará. O 

objetivo do trabalho é avaliar a variação temporal na quantidade e composição dos resíduos 

sólidos urbanos carreados pela bacia do Tucunduba e para isso foram realizados censos visuais 

de entrada (maré enchente) e saída (maré vazante) dos resíduos sólidos urbanos (RSU), sendo 

quantificados e categorizados com o auxílio de gravadores de voz, em seguida foi digitado os 

dados em uma folha de cálculo para análise descritiva. Os resultados obtidos apresentaram que 

as médias e desvios de RSU durante o período de baixa precipitação foram mais baixos se 

comparados ao período de alta precipitação tanto para enchente quanto para vazante; quanto à 

composição, vale destacar os resíduos de plástico e madeira que excederam os demais. Os 

resultados servem de base para ações públicas e políticas de gerenciamento de resíduos sólidos 

em cooperação com a sociedade, além disso resíduos sólidos compostos principalmente por 

plástico e madeira poderiam ser mais reaproveitados ou reciclados reduzindo o impacto. 
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Bacia do Tucunduba; impacto ambiental; saúde humana. 
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Introdução 

A elevada produção e descarte inadequado de lixo (resíduos sólidos) estão entre os principais 

problemas ambientais atuais. Um dos principais fatores que influenciam este quadro é o 

expressivo crescimento populacional associado ao consumo excessivo (RUFO; PICANÇO, 

2005). A deposição irregular dos resíduos sólidos urbanos (RSU) propicia a proliferação de 

doenças, causando impactos visuais e redução da qualidade de vida da população (CARDOSO 

et al., 2015). 

A remoção da vegetação ciliar associada às habitações irregulares, direcionamento de esgoto 

bruto para os corpos d’água sem tratamento, e o lançamento de resíduos sólidos próximo aos 

cursos d’água geram reflexos negativos como o assoreamento de rios e impacto para a fauna 

aquática (TEIXEIRA et al., 2014). 

Contudo, a prestação dos serviços públicos de coleta, tratamento e destinação final de resíduos 

sólidos, as dimensões sociais, políticas e técnicas conduzem a um estudo mais aprofundado da 

gestão dos aterros e suas inter-relações com as instituições ligadas aos resíduos sólidos e à 

gestão das cidades (MARCHI, 2015). O objetivo desse estudo é avaliar a variação temporal 

(períodos de baixa e alta precipitação), na quantidade e composição de RSU carreados por uma 

das maiores bacias localizadas na maior cidade da Amazônia, a cidade de Belém. Espera-se que 

os resultados encontrados aqui sirvam de base para medidas públicas para melhorias na gestão 

dos RSU e demais esforços para a educação ambiental. 

 

Metodologia 

A pesquisa foi realizada na ponte do canal do Rio Tucunduba (1°28'33,7"S 48°27'14,9"W), 

situada na Universidade Federal do Pará (UFPA), campus de Belém. Entre os dias 20 e 22 de 

setembro de 2017 (período de baixa precipitação) e entre os dias 30, 31 de março e 01 de abril 

de 2018 (período de alta precipitação) foram realizados censos visuais de entrada (durante a 

maré enchente) e saída (durante a maré vazante) de RSU no canal do Rio Tucunduba. Os RSU 

foram quantificados e categorizados durante um período de aproximadamente 55h à luz do dia, 

sendo registradas essas informações com auxílio de gravadores de voz. Após ter digitado os 

dados em uma folha de cálculo, foi realizada uma análise descritiva para avaliar a variação 

temporal, a abundância e a composição dos RSU carreados pela bacia. 

 

Resultados e Discussão 

Durante toda a amostragem foram registrados 9.881 RSU, sendo 60,7% no período de maiores 

precipitações e 39,3% no período de menores precipitações. O período de baixa precipitação 

apresentou médias e desvios de RSU mais baixos se comparados ao período de alta precipitação 

tanto para enchente quanto para vazante, conforme Tabela 01 e Figura 01. 
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Tabela 01: Tabela representando a média e o desvio padrão dos RSU nos períodos de baixa e alta precipitação 

para enchente e vazante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Representa a média de resíduos sólidos nos períodos de baixa e alta precipitação 

 

 

 

 

Os resíduos sólidos foram categorizados em sete grandes grupos: algodão, estofado, madeira, 

metal, papel, plástico e vidro. No período de baixa precipitação o plástico (83,48%) e a madeira 

(13,22%) foram os que mais se destacaram, conforme a figura 02. O grupo madeira foi 

subdivido de acordo com sua finalidade em: construção, limpeza, móveis, papelaria e utensílio 

sendo a construção o que prevaleceu com 97,66% do total de madeira registrado. 
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Figura 02: Representa a porcentagem de cada grupo de resíduos sólidos registrada no canal do Rio Tucunduba 

no período de baixa precipitação (2017). 

 

 

 
 

De acordo com a finalidade de plásticos encontrados nesse período vale destacar os de fins 

alimentícios (49%), de embalagem (36,2%) e higiene (6,1%) que apresentaram maior 

proporção se comparados aos demais. 

 

Figura 03: Representa a porcentagem de cada grupo de resíduo de plástico registrada no canal do Rio 

Tucunduba no período de baixa precipitação (2017). 

 

 

 
 

O grupo metal foi dividido conforme finalidade em: alimentar (51,1%), higiene (17,7%), 

eletrodoméstico (15,5%), utensílio (6,6%), embalagem (4,4%), limpeza (2,2%) e veneno 

(2,2%). Vale destacar no grupo do metal a proporção de eletrodomésticos observados nos três  
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dias incluindo televisores e geladeiras que são materiais altamente poluentes. 

Com relação ao período de alta precipitação os resíduos de plástico (87,5%) e madeira (10,9%) 

ainda ocuparam as maiores proporções. Os plásticos com finalidade alimentar (45,5%), 

embalagem (39,5%) e higiene (5,4%) foram os que mais se destacaram. Enquanto que os 

materiais de madeira voltados para a construção continuou sendo o de maior proporção 

correspondendo a 97,7%, o que serve de alerta para maiores cuidados com o lixo residencial e 

proveniente da construção civil. 

 

Figura 04: Abundância relativa (%) dos plásticos mais frequentes no período de alta precipitação conforme suas 

finalidades. 

 

 

 
 

Em relação aos materiais de metal 76,6% são de fins alimentícios e os eletrodomésticos (8,5%) 

apresentaram uma queda se comparados ao período de baixa precipitação, todavia 8,5% de 

materiais classificados como veneno (inseticidas) obtiveram um aumento em relação ao período 

anterior. 

A coleta pública de resíduos sólidos poderia ser intensificada durante o período de maior 

ocorrência de resíduos, principalmente nos bairros que compreendem a drenagem do Rio 

Tucunduba. Assim como programas de extensão podem desenvolver atividades como educação 

ambiental nas escolas, com moradores e representantes, orientando a comunidade sobre atitudes 

sustentáveis, tais como coleta seletiva, compostagem, reciclagem e demais ações. 

 

Conclusões 

Durante o período de alta precipitação há maior carreamento de resíduos sólidos para o canal 

do Rio Tucunduba como confirmado no presente estudo. Além das obras como a 

macrodrenagem, pavimentação de vias, construção de pontes, realocação de moradores do  
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entorno do canal, existe ainda a possibilidade de reduzir os impactos ambientais a partir de 

ações públicas em conformidade com os resultados obtidos nesta pesquisa. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

Os discentes do curso de graduação em Geografia da UFRN contam com as modalidades 

bacharelado e licenciatura, tendo a possibilidade de atuarem como geógrafos ou professores 

em geografia, respectivamente, quando se formarem. No entanto, uma parcela opta por 

continuar na academia através da pós-graduação, seja no Programa de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Geografia (PPGE) ou no Programa de Pós-Graduação em Geografia 

(GEOPROF), ambos ofertados na UFRN. É nesse momento que eles se deparam com um 

problema, pouco sabem ou ouviram falar como funcionam e quais são os procedimentos para 

ingressarem. Foi com o intuito de diminuir esses questionamentos e aproximar a graduação da 

pós-graduação que a atividade Encontro com a Pós-Graduação, foi organizada pelo PET 

Geografia (PETGeo) e apresentada através de palestras por membros do corpo docente e 

discente do PPGE e do GEOPROF. Nela pudemos perceber as lacunas entre esses dois 

mundos, mas tivemos também a chance de entender qual a realidade dos discentes no que se 

refere ao ingresso e permanência nas pós-graduações. Dessa maneira, através de uma palestra 

e uma roda de conversas, os participantes deram subsídios para perceber qual a real situação e 

quais ações poderiam ser tomadas no que tange a mitigação das lacunas presentes entre 

ambos. Essa troca mútua de experiências nos mostra as reais dificuldades encontradas pelos 

alunos da pós-graduação em estar conectados com os graduandos, mas é com ela que 

entendemos também que há sim uma possibilidade, mesmo que pequena, de que ambos os 

níveis do conhecimento trabalhem e fortaleçam-se juntos. 

Palavras – chave: Integração; Pós-graduação; Graduação; Ensino; Extensão. 
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Introdução 

O Programa de Educação Tutorial (PET) trata-se de um projeto nacional dentro 

das universidades brasileiras, no qual visa fortalecer os cursos de graduação, dando suporte 

aos alunos e oferecendo retorno à sociedade por meio de atividades. Dessa maneira, segundo 

a portaria de nº 976/2010, do Ministério da Educação (MEC), “o PET constitui-se em 

programa de educação tutorial desenvolvido em grupos organizados a partir de cursos de 

graduação das instituições de ensino superior do País, orientados pelo princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. 

Com base nessas concepções, o PET Geografia (PETGeo) vem proporcionando 

atividades extracurriculares para o curso de Geografia e, por vezes, a alunos de outros cursos 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), desde 1996, ano de sua fundação, 

quando o programa ainda era denominado de Programa Especial de Treinamento. Assim 

sendo, o PETGeo promove ações pautadas na tríade pesquisa, ensino e extensão, como 

indicado na portaria de nº 976/2010 e no Manual de Orientações Básicas do PET (MOB). 

Foi assim, buscando alcançar um dos pilares da tríade universitária – extensão – 

que a atividade Encontro com a Pós-Graduação foi pensada, planejada e realizada. A ação 

trata-se, basicamente, de uma palestra organizada pelo PET Geografia e ministrada pelo corpo 

discente e/ou docente dos grupos de pós-graduação, em que são apresentadas as formas de 

ingresso, as linhas de pesquisa, o corpo docente, alguns projetos em desenvolvimento ou que 

já foram desenvolvidos, além de relatos e dicas de experiência sobre o mestrado e/ou 

doutorado. Também é aberto ao público um espaço para perguntas e respostas ao fim das 

apresentações, num estilo de roda de conversa. 

A atividade surgiu da necessidade de aproximar o bacharelado, a licenciatura e o 

PETGeo dos programas de pós-graduação da Geografia – o Programa de Pós-graduação e 

Pesquisa em Geografia (PPGE), com mestrado e doutorado acadêmico, e o Programa de Pós-

Graduação em Geografia (GEOPROF), com mestrado profissional - visto que não havia um 

conhecimento difundido na graduação sobre o acesso a esses programas e do seu 

funcionamento. 

Além do mais, o PETGeo visou atingir alguns objetivos propostos no MOB, do 

Ministério da Educação (2006, p. 8), entre eles estão:  

estimular a melhora do ensino de graduação por meio da interação dos bolsistas do 

Programa com os corpos docente e discente da instituição, inclusive em nível de 

pós-graduação, quando for o caso; [e] da participação em atividades características 

de programas de pós-graduação. 

 

Entre recomendações e características esperadas dos grupos PET pelo MOB está: 

A interação contínua entre os bolsistas e os corpos discentes e docente do curso de 

graduação e de programas de pós-graduação [...]. A comunicação saudável e a troca 

permanente de informações entre os bolsistas e os alunos e professores dos cursos de 

graduação e de pós-graduação são condições essenciais para o bom desempenho de 

um grupo PET (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006, p 9). 

 

Foi com base em tais problemáticas, objetivos e orientações que a ação foi 

desenvolvida. Ela teve como objetivo aproximar os estudantes da graduação e os membros do 
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PETGeo dos programas de pós-graduação pertencentes ao curso de Geografia. Além disso, a 

apalestra visou sanar dúvidas a respeito dos programas e estimular a participação de discentes 

e petianos interessados a ingressarem no mestrado e, posteriormente, no doutorado. 

 

Metodologia 

 A atividade foi desenvolvida em dois momentos diferentes. O primeiro foi 

apresentado em 2018, com o PPGE, em que membros do mestrado e doutorado acadêmico 

explanaram sobre o programa para os membros do PET Geografia, com um caráter mais 

experimental, servindo de base para a execução da segunda parte. O segundo momento foi 

apresentado em 2019, com o GEOPROF, no qual docentes e membros do mestrado 

profissional expuseram sobre o programa para integrantes do PETGeo e discentes da 

graduação. 

A primeira ação foi pensada pelo PET Geografia no ano de 2018 nas reuniões de 

planejamento do início do ano, sendo inserida na programação de atividades e executada em 

11 de maio de 2018, no auditório do Departamento de Geografia (DGE) da UFRN. Já o 

segundo ato foi pensado pelo PETGeo após a execução do primeiro, tendo em vista a 

necessidade de dar oportunidade ao segundo programa de pós-graduação da Geografia e abrir 

a ação para o público em geral. O segundo momento foi inserido no programa de atividades 

do ano seguinte, tendo execução no dia 21 de março de 2019, também no auditório do DGE.  

As práticas foram desenvolvidas no formato de palestra, contando com a 

exposição de informações sobre os respectivos programas, através de apresentações 

projetadas e de exibições práticas de algumas pesquisas já desenvolvidas. Além disso, ao fim 

das apresentações, houve a abertura de uma roda de conversas, na qual os participantes 

podiam fazer questionamentos aos palestrantes e expor suas opiniões a respeito do que foi 

tratado. 

 

Resultados e Discussão 

A partir da interação entre petianos, discentes da graduação e palestrantes da pós-

graduação, atingimos os objetivos postos no MOB e conseguimos trazer uma nova 

experiência acadêmica para os participantes das atividades. Tal contato proporcionou um 

maior interesse por parte dos participantes de ambas as atividades e, além disso, aproximou 

ainda mais os graduandos com a pós-graduação e com os pós-graduandos.  

Nesse contexto, os ouvintes presentes nas dinâmicas puderam não só compreender 

como se dá o processo de admissão, seleção e continuação nos programas de pós-graduação, 

como também entender suas bases de criação e formação, além de fazer críticas, sugestões e 

pedidos aos representantes das pós-graduações. 

Desse modo, com a atividade, em primeira análise, pudemos perceber um grande 

estímulo nos petianos e nos alunos da graduação no que se refere ao interesse em ingressar na 

pós-graduação ao fim do curso. Notou-se também um apelo, por parte de alunos da 

licenciatura no que tange a produção de pesquisas e a atuação docente do ensino de geografia 

que, por vezes, encontra-se defasada, pois algumas disciplinas da educação não possuem 

professores formados em geografia. 
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Por fim, percebeu-se com a atividade que houve, realmente, uma integração entre 

docentes e discentes de graduação e pós-graduação e que a interação melhorará o contato 

entre ambos os níveis do ensino universitário. 

 

Conclusões: 

Pensando a interação entre pós-graduação e graduação como uma atividade de 

extensão que busca diminuir a lacuna presente entre tais níveis, percebemos que a mesma 

ainda precisa ser melhorada para que possamos unir e integrar mais ainda os distintos níveis 

que compõem o departamento. Desse modo, novas propostas e perspectivas para a atividade 

devem ser pensadas visando atrair cada vez mais os discentes da graduação em geografia e 

incentivá-los a ingressar na pós-graduação.  

Sendo assim, é dever do grupo repensar e criar novas maneiras para que a 

interação entre ambos seja cada vez mais efetiva e, uma alternativa viável é a continuação e 

ampliação de atividades como essa, atividades que durem mais tempo, com períodos de ação 

maiores para que possamos integrar e ter resultados concisos do impacto desta atividade a um 

nível que englobe toda a graduação e pós-graduação.  

Por fim, é necessário atentar ao fato de que a pós-graduação não tem tanto aporte 

para resolver todos os problemas da graduação, mas possui capacidade suficiente para mitigar 

certos problemas encontrados e, além disso, tem reais condições de atender as demandas dos 

discentes, mesmo que de maneira parcial. 
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EIXO TEMÁTICO: Inovação como meio de Transformação 
 
Resumo 

O auxílio em conteúdos teóricos e práticos através de minicursos no ambiente acadêmico é              
de extrema importância para a aprendizagem dos participantes, além de ser uma forma didática e               
dinâmica de transmitir o conhecimento abordado, auxilia na interação dos alunos de diferentes             
semestres no curso e torna o assunto mais atrativo. Assim, foram realizados os minicursos de               
Sensoriamento Remoto, Python e Planilhas pelo PET Oceanografia com o intuito de melhorar a              
compreensão dos conteúdos abordado em aulas. A realização dos minicursos se deram juntamente             
com ministrantes responsáveis, onde foram definidos os conteúdos abordados, atividades, carga           
horária e ementa. Desta forma, para a avaliação dos minicursos foi enviado um questionário online               
para os demais participantes dos mesmos, visando avaliar o seu desempenho e a realização dos               
objetivos propostos. Como resultado, o PET Oceanografia, teve uma avaliação positiva dos            
minicursos, portanto, sendo incentivado a continuação da realização de minicursos de análise de             
dados oceanográficos para acompanhar a constante demanda dos alunos. 
 
Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Python; Planilhas; Minicursos; PET Oceanografia. 
 
Introdução 

A execução de minicursos no âmbito acadêmico tem se mostrado de extrema relevância na              
aprendizagem daqueles que participam da ação, além de ser uma forma didática e dinâmica de               
transmitir o conhecimento abordado, auxilia na interação dos alunos de diferentes semestres no             
curso e torna o assunto mais atrativo. No curso de Oceanografia, especificamente, nas áreas de               
oceanografia física e oceanografia geológica, são abordados assuntos que necessitam de diversas            
ferramentas e programas com o intuito de solucionar problemas específicos. Frente à necessidade             
do conhecimento prático desses mecanismos, a realização dos minicursos de Sensoriamento           
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Remoto aplicado à Oceanografia, Linguagem de Programação Python e Planilhas se mostram            
necessários para uma melhor compreensão dos conteúdos abordado nas aulas.  

Visando cumprir as exigências da literatura supracitada e, com o intuito de oferecer aos              
alunos uma formação capaz de utilizar novas práticas em tecnologias mencionados anteriormente,            
foi desenvolvido o minicurso de Sensoriamento Remoto que visou o estudo de técnicas que              
possibilitam a obtenção de informações da superfície terrestre e marinha; o minicurso de Python,              
que é uma linguagem de programação muito utilizada na área científica, permitindo acessar um              
volume significativo de informações e análise de dados; e o minicurso de Planilhas que utiliza               
tabelas e planilhas para realização de cálculos e apresentação de dados.  
 
Metodologia 

A preparação dos minicursos foi realizada através do PET Oceanografia da UFC juntamente             
com os ministrantes onde foram definidos os conteúdos dos minicursos abordados, assim como suas              
atividades, carga horária e ementa. Os minicursos realizados foram de Planilhas, através do             
Microsoft Office Excel; Sensoriamento Remoto Marinho e Linguagem de Programação Python,           
todos realizados no Instituto de Ciências do Mar (Labomar), em diferentes períodos ao longo do               
primeiro último semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019. A seleção de inscrição ocorreu               
através de um formulário online, sendo ofertado em média 15 vagas para cada minicurso, sendo               
preenchidas de acordo com a ordem de inscrição do aluno.  

O primeiro a ser realizado foi o de Planilhas, em parceria com o PET Computação da                
Universidade Estadual do Ceará (UECE), com o objetivo de apresentar funções e técnicas que              
auxiliam na organização de planilhas eletrônicas, cálculos matemáticos e criação e visualização de             
gráficos, almejando tornar tal atividade rápida e prática e de fácil aprendizagem. Ele ocorreu nos               
dias 15 e 22 de setembro de 2018, totalizando uma carga horária de 12 horas. O curso foi ministrado                   
por: Gabriel de Sousa Alves, Lucas de Oliveira Mesquita e Ricardo de Carvalho Oliveira Filho,               
todos graduandos de Computação. 

O segundo foi o minicurso “Sensoriamento Remoto Marinho e Projeto Argo” realizado nos             
dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2019, contando com uma carga horária de 12 horas, sendo                   
ministrado por Francisco Davy Braz Rabelo, doutorando em Geografia pela Universidade Federal            
do Ceará; e Bruno Gonçalves Pereira, Oceanógrafo e bolsista de treinamento nível 3 na FAPESP               
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). 

O último minicurso foi o de Python, ministrado por alunos do Instituto de Ciências do Mar                
(Labomar), que desenvolvem pesquisas no Laboratório de Oceanografia Física (LOF), com duração            
de 12 horas, dividido em três encontros semanais: o primeiro no dia 13 de abril, onde foi realizado a                   
introdução a linguagem de programação Python abordando os conceitos de variáveis, listas,            
matrizes, laços de repetição e bibliotecas de ciências de dados. O segundo encontro foi no dia 27 de                  
abril onde prosseguiu o conteúdo de matrizes, funções definidas pelo usuário e laços de repetição. O                
terceiro e último dia contou com a aplicação e desenvolvimento de algoritmos utilizando as              
bibliotecas Pandas, Numpy e Matplotlib, onde foi proposto atividades em sala para elaboração de              
gráficos de séries temporais de temperatura superficial do mar, salinidade e outras variáveis             
oceanográficas, além da apresentação da biblioteca Basemap e netCDF4 para a geração de mapas              
interativos. 

Foi enviado um questionário online para os participantes dos minicursos com o intuito de              
avaliar algumas questões relacionadas ao seu desempenho quanto a realização dos objetivos            
propostos, utilização de vocabulário adequado, domínio do assunto por parte dos ministrantes,            
eficiência das instalações físicas, datas e carga horária propostas, e sobre os conhecimentos             
adquiridos ao longo do minicurso. 
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Resultados e Discussão 

Os minicursos contaram com diversas atividades aplicadas ao contexto das diversas           
subáreas da Oceanografia e da Limnologia. Dentre as atividades realizadas visando abranger o             
contexto do curso destacam-se: criação de planilha eletrônica para fazer estimativas da taxa de              
crescimento de espécies de camarão para um período de 8 meses, utilização de dados e diversos                
parâmetros da água do mar obtidos por satélites para a geração de produtos oceanográficos              
utilizando o programa SatCO2 e utilização de rotinas com dados de ventos visando uma análise de                
dados oceanográficos. 

Com base nos levantamentos feitos através das respostas do questionário disponibilizado aos            
participantes, o PET Oceanografia fez uma análise para saber se os minicursos estavam tendo um               
bom desenvolvimento. Os resultados obtidos indicaram uma eficiência dos minicursos realizados,           
onde, 60% dos participantes disseram que o minicurso atendeu a expectativa, 36% relataram que o               
minicurso atendeu os objetivos parcialmente e apenas 4% dos participantes, não obtiveram as             
expectativas correspondidas. 80% dos participantes relataram que as ideias principais foram           
retomadas, resumidas, esclarecidas ou completadas quando necessário enquanto 20% relataram que           
isso ocorreu parcialmente. Não houve participantes que relataram que isso não ocorreu. Resultados             
semelhantes ocorreram quando há a análise da precisão do vocabulário utilizada, onde 80%             
relataram que foi preciso o suficiente e outros 20% perceberam que houve momentos em que não                
foi tão preciso, enquanto 72% afirmou que a sequência do desenvolvimento do assunto abordado              
facilitou o entendimento e 64% se sentem aptos a aplicar o conhecimento obtido durante os               
minicursos. Em suma, o aproveitamento do curso foi considerado suficiente para 76% dos alunos e               
como ótimo por 24%. 

Algumas sugestões dadas pelos participantes diziam respeito a divisão da carga horária dos             
cursos, tendo em vista a exaustão gerada nas aulas que ocorreram no período da manhã e da tarde                  
do mesmo dia. Sendo assim, pretende-se rever uma melhor alternativa para melhorar os turnos e               
horários. Também em relação a carga horária, foi sugerido que alguns minicursos tivessem uma              
carga horária maior para ocorrer um melhor aproveitamento dos conteúdos abordados.  

Também foram apontados alguns pontos negativos e sugestões específicas para cada           
minicurso. No minicurso de Planilhas foi sugerido que houvesse uma maior aplicação de fórmulas              
que utilizamos no decorrer do curso de Oceanografia, referentes ao cálculo de frequência absoluta e               
densidade populacional, que são aplicadas nas áreas de Biologia Pesqueira, por exemplo. No             
minicurso de Sensoriamento Remoto foram apontados problemas em relação a plataforma utilizada            
que ainda estaria em desenvolvimento, apresentando algumas limitações. Já em relação ao            
minicurso de Python, não houve comentários específicos, o que pode ser explicado devido ao fato               
de o minicurso ainda estaria em desenvolvimento quando o questionário foi aplicado. 

A aplicação do questionário para avaliação dos minicursos se fez relevante para ter um              
maior conhecimento sobre os pontos negativos e positivos de cada minicurso. No geral, o PET               
Oceanografia teve um retorno positivo na avaliação dos minicursos, se mostrando apto a             
futuramente realizar outras atividades de ensino como, por exemplo, de análise de dados             
oceanográficos para acompanhar a demanda dos alunos, realizando adaptações necessárias para um            
maior aproveitamento do público em geral. 
 
 Conclusão 

De acordo com o exposto, ficou claro a importância da oferta de cursos que abordem o uso                 
das ferramentas computacionais para o melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas,          
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facilitação da compreensão, melhor interação e estímulo na aprendizagem dos alunos, podendo ser             
um método de complementação na aprendizagem eficiente e acessível a todos. 

É importante salientar que, após o resultado do questionário, notou-se, a real relevância que              
a prática de minicursos durante a graduação acrescenta, contribuindo com diversos tipos de             
conhecimentos técnicos e científicos na formação dos alunos, algo que irá proporcionar uma melhor              
compreensão dos assuntos quando abordados em sala de aula, além de capacitar os participantes no               
domínio de técnicas em pesquisas e tarefas do dia a dia, podendo aperfeiçoar suas atividades  
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O Programa de Educação Tutorial de Biologia da Universidade Federal do Ceará (PET-

Biologia-UFC) desenvolve atividades voltadas para a graduação, auxiliando na formação dos 

alunos dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas da UFC. A fim de 

verificar qual a imagem que os graduandos têm do PET-Biologia-UFC, foi feita uma pesquisa 

qualitativa. Para tanto, um questionário semiestruturado foi elaborado numa plataforma digital 

e disponibilizado por meio de um link em redes sociais para alunos dos cursos de Ciências 

Biológicas da UFC, nos primeiros semestres de 2018 e 2019. O questionário apresentava 

perguntas gerais sobre o PET-Biologia, o espaço físico e as atividades desenvolvidas pelo 

grupo. Após a análise das respostas do 1º questionário, observou-se diversidade de opiniões. 

Alguns participantes afirmaram conhecer e aproveitar as oportunidades que o PET-Biologia-

UFC oferece, enquanto outros não conhecem as atividades e nunca frequentaram nossa sala. 

Ademais houve identificação das atividades com maior participação dos alunos. Os resultados 

da 1ª aplicação foram apresentados para os petianos durante o ciclo de seminários interno, 

possibilitando planejamento de ações para melhorar a imagem do grupo e a divulgação das 

atividades. Após essas ações, foi feita a 2ª aplicação e as respostas após a intervenção foram 

comparadas. Observou-se pouca mudança no conhecimento dos alunos em relação às 

atividades, o que mostra que há constante necessidade de ações de divulgação. Com a pesquisa 

de imagem, o grupo pôde traçar novas estratégias de comunicação e formas para diminuir o 

desconhecimento e o distanciamento dos alunos da graduação em relação ao PET. 

 

Palavras – chave 

Programa de Educação Tutorial, PET Biologia UFC, Pesquisa de Imagem, Pesquisa-ação,   
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do Ceará. 
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Introdução 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) tem como um de seus objetivos estimular a 

melhoria do ensino superior. Isso deve ser feito através da elaboração de atividades, 

preferencialmente transversais, que proporcionem a interação dos membros do Programa com 

o corpo discente e docente da instituição de ensino superior, integrando os três pilares principais 

do Programa: ensino, pesquisa e extensão (MOB, 2006).  

 Várias são as atividades promovidas pelo PET Biologia da Universidade Federal do 

Ceará para os estudantes de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas, entre elas 

pode-se citar cursos, oficinas, grupos de estudos e elaboração de textos de divulgação científica. 

Essas atividades contam, geralmente, com recursos didáticos diferenciados e contextualizados, 

estratégias importantes para o ensino (NICOLA & PANIZ, 2016). Além disso, nossa sala está 

sempre disponível para uso dos alunos da graduação nos horários de plantão de cada petiano, 

sendo normalmente bastante procurada.  

 No início de 2018, houve uma mudança da maior parte dos integrantes do grupo, com 

entrada de novo tutor e novos petianos, bolsistas e não bolsistas, surgindo vários 

questionamentos e reflexões. Um dos questionamentos foi sobre a integração do PET Biologia 

UFC com os estudantes da graduação e quais ações poderiam auxiliar numa maior integração. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo verificar a percepção e o conhecimento 

dos estudantes dos cursos de Ciências Biológicas sobre as atividades do PET Biologia junto à 

graduação e a partir da análise dos resultados fazer uma intervenção para melhorar a divulgação 

dos trabalhos do grupo junto à graduação.   

 

Metodologia 

 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa. Para tanto foi elaborado um questionário 

semiestruturado contendo oito perguntas (Quadro 1) e o mesmo foi disponibilizado via 

Formulários Google nas redes sociais do grupo PET Biologia UFC, via WhatsApp das turmas 

e via SIGAA pela coordenação dos cursos de Ciências Biológicas. Após um período de 

circulação de cerca de uma semana, foi feita análise das respostas coletadas. 

O questionário foi aplicado em cada primeiro semestre no ano de 2018 (1ª aplicação) e 

de 2019 (2ª aplicação). A primeira coleta de dados serviu para avaliar a percepção dos 

estudantes, os resultados foram apresentados para os petianos durante uma sessão de seminários 

internos e ações foram propostas pelo grupos para que fossem realizadas intervenções para 

melhor divulgar as atividades, para planejar atividades de maior interesse para os estudantes 

durante 2019, dentre outras ações. Após a intervenção, fez-se a 2ª coleta de dados, que serviu 

de base para comparar se as ações realizadas tinham sido efetivas. 

 

Quadro 1: Questionário semiestruturado contendo 8 questões 

Questões 

1. Como você conheceu o PET Biologia UFC? 
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GRAPET 

Redes sociais 

Amigos 

Professores 

Não conheço 

Outros:  

 

2. Você frequenta a sala do PET Biologia UFC? 

 

Sim 

Não 

 

3. Você conhece/participou de alguma atividade do PET Biologia UFC? 

 

Sim 

Não  

 

4. Caso a resposta anterior tenha sido sim, quais as atividades que você já 

participou?  

 

5. Você considera o PET Biologia UFC próximo dos alunos da graduação? 

 

Sim  

Não  

 

6. Caso a resposta anterior tenha sido negativa, o que você sugere para melhorar? 

 

7. O quão relevante você acha o PET Biologia UFC para o curso de Ciências 

Biológicas? 

 

Irrelevante  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  Muito relevante  

8. O que você acha que o PET Biologia UFC faz? 

 

 

Resultados e Discussão 
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A pesquisa de 2018 foi respondida por 40 alunos e a de 2019 por 66 alunos de cerca de 

400 alunos com matrícula ativa no curso. Para a pergunta 1, obteve-se, em ambas as pesquisas, 

que a maior parte dos alunos (65% em 2018 e 55,2% em 2019) conheceu o PET através de 

amigos. Além disso, como segunda opção mais votada, foi indicado que o conhecimento sobre 

o PET se deu inicialmente pelo GRAPET (Grupo de Recepção e Acolhimento aos Calouros do 

PET Biologia UFC).  

O GRAPET realmente é o primeiro contato dos estudantes com o PET Biologia. Durante 

a semana de recepção dos calouros há uma apresentação do PET Biologia UFC e no início do 

semestre ocorre o GRAPET. Essas ocasiões podem ser o motivo de grande parte dos alunos 

terem conhecido o programa através do GRAPET e de amigos. Muitos alunos têm esse contato 

com o PET no início do semestre, os que não, acabam conhecendo por comentários de outros 

alunos nos espaços de convivência do Departamento de Biologia. 

As respostas em relação ao uso da sala do PET mostraram um certo afastamento dos 

graduandos do espaço físico do programa, com mais de 50% das respostas indicando a não 

utilização da sala (60% em 2018 e 76,1% em 2019). Fato que pode ser explicado pela falta de 

conhecimento da disponibilidade de uso da sala para da graduação, e pelo fato de a sala não 

estar localizada no Departamento de Biologia e sim no bloco do Centro de Ciências. 

Em relação ao conhecimento/participação nas atividades promovidas pelo PET, 65% 

dos alunos em 2018 e 62,7% em 2019, assinalaram que conhecem e/ou já participaram. O 

GRAPET foi a atividade mais citada quanto à participação, pois como já mencionado, esta é 

aplicado no início do semestre com os calouros. Algo que nos leva a refletir quanto a 

participação da graduação nas demais atividades voltadas para a graduação, como cursos, 

minicursos e oficinas. 

Os alunos indicaram um PET distante da graduação, 52,5% dos alunos em 2018 e 55,2% 

em 2019. Quando perguntados como melhorar o programa, a maior parte dos alunos sugeriu a 

execução de atividades voltadas para a graduação. Alguns comentaram sobre as atividades já 

executadas não serem de interação efetiva, não promoverem discussão e reflexão e que, com 

isso, não geram real impacto aos participantes. Quanto às sugestões nesse ponto, alguns 

estudantes sugeriram a realização de atividades sobre a profissão e sem vagas limitadas. 

Apesar de desenvolver atividades constantes, os cursos, minicursos e oficinas são mais 

frequentemente realizadas. Sabendo disso, o grupo realizou uma pesquisa de interesse dos 

alunos a fim de trazer novas opções dessas ações. No ano de 2019, foram retomados os grupos 

de estudos e haverá também o ATUAPET com atividades voltadas para falar sobre a profissão. 

Espera-se que com isso os alunos participem de uma maior diversidade e quantidade de 

atividades desenvolvidas pelo programa.  

Grande parte dos alunos também sugeriram uma maior divulgação do programa e das 

atividades que são realizadas. Há uma preocupação de todos os petianos com a divulgação e as 

redes sociais estão sendo utilizadas com maior frequência para a divulgação das atividades 

desenvolvidas internamente e da disponibilidade de uso da sala. 

778



 
 

Também foram sugeridos encontros periódicos, palestras, programas de extensão que 

envolvam os graduandos e divulgação do programa em si. Dentre essas sugestões, o grupo 

buscou fazer a integração delas às ações já mencionadas. 

Além disso, também surgiram comentários sobre os petianos, como a homogeneidade, 

isolamento, fragilização e elitismo do grupo. Isso pode ser explicado devido às atividades de 

extensão serem externas à Universidade, fazendo com que muitos alunos não conheçam a 

diversidade do grupo. A localização da sala também pode influenciar nessa imagem de 

isolamento dos alunos, pois poucos alunos acessam a sala devido ao deslocamento e com isso 

acabam por ter uma percepção errada do grupo. 

A relevância do PET para os cursos de Ciências Biológicas, segundo a visão dos alunos, 

foi indicada através das notas médias 7,85 em 2018 e 7 em 2019. O grupo entendeu que é 

preciso continuar atuando, com auxílio das sugestões já apresentadas, para melhorar essa 

avaliação por parte da graduação. Pois, segundo o Manual de Orientações Básicas do PET 

(MOB, 2006), o programa visa ampliar a perspectiva educacional do curso que ele está inserido, 

promovendo uma ampla formação acadêmica dos alunos através do contato direto ou indireto 

com as atividades do PET, assim pretendendo ser um programa de alta relevância. 

A última pergunta foi sobre o conhecimento dos alunos a respeito do que o PET Biologia 

UFC faz. Os alunos mencionaram os três pilares (ensino, pesquisa e extensão) em que o PET 

atua, porém, majoritariamente as respostas indicaram a realização de projetos de extensão. Em 

discussão com o grupo, foi levantada a hipótese de os alunos não interpretarem a realização de 

cursos e oficinas como atividades de ensino, justificando o pouco conhecimento sobre essa 

atuação. Quanto à pesquisa, o grupo realiza dois tipos, sendo as individuais em outros ambientes 

acadêmicos e as coletivas, referentes às atividades do grupo, entretanto, poucos alunos têm 

acesso a essas informações e por isso não sabem ao certo o que vem sendo desenvolvido nesse 

âmbito. 

Muitos alunos também mencionaram o PET como um programa que busca melhorar a 

formação dos alunos. Dentre os comentários, alguns mencionaram grupos de estudos, ações 

desenvolvidas na graduação e a sede como um espaço de convivência. Esses objetivos e ações 

mencionadas corroboram com objetivo geral do programa mencionado no MOB (2006). 

Um aluno mencionou o programa como auxílio na diminuição da evasão no curso e uma 

quantidade pequena disse não saber o que o programa faz ou que ainda não entenderam bem o 

seu papel. Também houve um comentário em que o aluno chamou atenção para a existência do 

programa, destacando a resistência em sua manutenção e como o mesmo atua na resposta para 

a sociedade do gasto do dinheiro público. 

De forma geral, os alunos parecem saber a ideia central do programa, entretanto, 

desconhecem ou sabem pouco sobre o que vem sendo desenvolvido. Isso pode ser explicado 

devido à pouca divulgação das atividades, conforme foi apontado anteriormente. 

 

Conclusões:  
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Observou-se que são necessárias ações continuadas dos membros do PET Biologia UFC 

para aproximar os estudantes da graduação aos petianos, estimular o uso do espaço físico do 

PET pelos diversos alunos e principalmente buscar novas e mais efetivas formas de divulgação 

das atividades que são desenvolvidas pelo grupo. As pesquisas de imagem e percepção são uma 

ferramenta complementar no acompanhamento da imagem de qualquer atividade proposta por 

grupos. No caso do PET, a imagem que passa aos alunos do curso de graduação no qual está 

inserido é de extrema importância e serve como forma de direcionar as linhas de ação para 

diminuir a distância da graduação em relação ao PET.  
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EIXO TEMÁTICO: Organização do Trabalho como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O Encontro Paulista dos Grupos PET de Matemática reúne os três grupos PET de Matemática 

do estado de São Paulo, a saber, o da UNESP de Rio Claro, o da UFSCAR – São Carlos e o 

nosso, de São José do Rio Preto. Esse evento é realizado a 21 anos, é de periodicidade anual e 

a cada ano acontece em uma das três cidades (Rio Claro, São Carlos ou São José do Rio 

Preto). No ano passado o encontro ocorreu nos dias 29 e 30 de setembro de 2018 em São José 

do Rio Preto. O objetivo do evento é, dentre outros, promover integração, troca de ideias e 

experiências entre os Grupos PET Matemática do IBILCE-UNESP de São José do Rio Preto, 

do IGCE-UNESP de Rio Claro e da UFSCAR de São Carlos.  

 

Palavras – chave  

Encontro, EPPM, Integração.  

 

 

 
                                                 
1
 PETiano (bolsista) do grupo PET Matemática e discente do curso de Matemática da Universidade Estadual 

Paulista. 
2
 PETiano (não bolsista) do grupo PET Matemática e discente do curso de Matemática da Universidade Estadual 

Paulista. 
3
 Tutor do grupo PET Matemática e docente do curso de Matemática da Universidade Estadual Paulista.  

4
 Colaboradora do grupo PET Matemática e docente do curso de Matemática da Universidade Estadual Paulista.  
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Introdução 

O objetivo principal do evento é possibilitar a integração entre os três grupos PET de 

matemática do estado de São Paulo, com atividades que abrangem discussões pertinentes ao 

PET e à área de Matemática e, também, atividades de integração. Além disso, permite aos 

petianos a troca de experiências, aprendizado e dinâmica na organização de um evento. No 

ano de 2018, o encontro aconteceu em dois dias, num sábado e domingo, para não atrapalhar 

as atividades acadêmicas dos petianos, e contou com várias atividades e com uma 

confraternização na noite do sábado, com a presença de todos os petianos e tutores 

participantes. 

 

Metodologia 

Esse encontro acontece tradicionalmente todos os anos. No ano de 2018, o evento esteve em 

sua XXI edição e foi realizado na cidade de São José do Rio Preto. Ele começou a ser 

desenvolvido e pensado ainda no primeiro semestre de 2018 e contou com o trabalho de todo 

o grupo PET-Matemática do IBILCE, do tutor Prof. Dr. Weber Flávio Pereira e da Profª. Drª. 

Juliana Preciso Pereira (Colaboradora do grupo). Além disso, com a finalidade de arrecadar 

fundos para bancar o evento, foram feitas duas ações entre amigos, que consistiram de duas 

rifas. O encontro teve inicio no sábado de manhã, onde foi feita a recepção dos participantes 

com um café da manhã e com o credenciamento dos mesmos. Em seguida, iniciou-se a 

cerimônia de abertura do encontro, que contou com uma apresentação musical, composta por 

alguns petianos de São José do Rio Preto e por alguns alunos do curso de matemática não 

petianos. Na sequência houve a apresentação individual dos integrantes de cada um dos 

grupos PET Matemática, bem como das atividades por eles desenvolvidas. Para finalizar a 

abertura, alguns integrantes do grupo PET de Rio Claro realizaram a apresentação de uma de 

suas atividades, a saber, “Contadores de Histórias”. Nessa atividade, alguns integrantes do 

grupo encenam e contam alguma história baseada em um texto de autoria própria, ou não. Por 

volta do meio dia encerrou-se a cerimônia de abertura e nos deslocamos para uma chácara. 

Nesta chácara (Sol Nascente), que se encontra localizada na cidade de Mirassol, os petianos 

primeiramente se alojaram e logo após foi servido um almoço. Em seguida, foram realizadas 

atividades de confraternização, como roda de Bate Papo e Gincana. Por volta das 19 horas foi 

servido um churrasco e este seguiu com uma festa de confraternização. No domingo, após o 

café da manhã, as atividades de confraternização continuaram com a Caça ao Tesouro. Tanto 

a atividade da Gincana quanto a Caça ao Tesouro foram feitas por quatro grupos contendo 

alunos dos três PET em cada um dos grupos. Tais atividades foram pontuadas e, no final, um 

grupo foi declarado vencedor e um prêmio simbólico foi entregue. O evento teve seu 

encerramento no domingo após o almoço. 

 

Resultados e Discussão 

Vários resultados podem ser obtidos com a realização de um evento com esse carater. 

Primeiramente, podemos citar a experiência obtida pelo grupo na organização de um encontro 
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estadual e com a participação de mais de 50 petianos. Outro fator importantente é o 

conhecimento e troca de informações com membros de outras instituições. Por exemplo, com 

a divulgação dos trabalhos realizados pelos grupos, pudemos tomar amplo conhecimento das 

atividades realizadas pelos outros grupos PETs Matemática, enriquecendo assim, na medida 

do possível, as nossas próprias atividades. Por fim, outro resultado que podemos destarcar é a 

integração entre os petianos dos três grupos. 

 

Conclusões 

Pelo que foi acima exposto, fica clara a importância de uma atividade como o Encontro 

Paulista dos Grupos PET – Matemática, que dentre outras coisas, proporciona a integração 

dos três grupos PET- Matemática envolvidos, a troca de ideias e experiências e o amplo 

conhecimento das atividades desenvolvidas por cada grupo. Vale ainda ressaltar, que essa 

atividade proporciona, aos alunos, a experiência na realização de um evento, desde a etapa 

inicial, na logística da escolha do local, na elaboração da programação, bem como nas etapas 

intermediária e final, com preparação e finalmente com a execução das atividades 

programadas.  
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EIXO TEMÁTICO: Saúde Coletiva como meio de Transformação 
 
 

Resumo  
Objetivo : Relatar a experiência vivenciada durante as atividades desenvolvidas pelos          
integrantes do Programa de Educação Tutorial (PET) Enfermagem, na oficina de práticas            
integrativas e complementares destinada aos idosos. Metodologia: Trata-se de um estudo           
descritivo, tipo relato de experiência. As atividades desenvolvidas em parceria com o            
Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (LAPICS), no Espaço do            
Cuidado, foram destinadas aos idosos inscritos no projeto de extensão Acampavida da            
Universidade Federal de Santa Maria. Ocorreu no dia 17 de novembro de 2018 nos turnos da                
manhã e da tarde, no Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH), alcançando um público               
de aproximadamente 100 idosos provenientes da comunidade santa-mariense. As oficinas de           
Reiki, Auriculoterapia, Massagem e Reflexologia das Mãos, além de uma dinâmica,           
permitiram um espaço agradável de educação em saúde. Resultados: A oficina forneceu            
subsídios e informações para que os idosos se empoderassem sobre sua saúde e o processo de                
envelhecimento saudável, além de refletir sobre assuntos comumente relacionados à terceira           
idade, como hipertensão arterial sistêmica, quedas e hábitos alimentares. Considerações          
Finais: A atividade propiciou um ambiente de trocas de saberes e aprendizados como             
ferramenta para o processo de formação dos petianos enquanto acadêmicos e futuros            
profissionais da saúde, que trabalharão diretamente com o público citado.  
 
Palavras – chave  
Enfermagem; Idoso; Cuidado;  
  
 

1 Petiana (bolsista) do grupo PET Enfermagem e discente do curso de Enfermagem da Universidade Federal de                 
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² Colaborador do grupo PET Enfermagem e discente do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa 
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Introdução  

 
O envelhecimento da população é uma realidade mundial. No Brasil, observam-se           

alterações no topo da pirâmide etária, que é refletido pela proporção de idosos, a qual               
apresentou aumento expressivo desde 2012, quando era de 25,4 milhões e, no ano de 2017,               
ultrapassou 30,2 milhões de idosos. Devido a essa mudança, a expectativa média de vida ao               
nascer aumentou para 72 anos entre os homens e 79 anos entre as mulheres (IBGE, 2018). Em                 
decorrência dessas transformações , faz-se necessária a implementação de políticas de saúde           
mais abrangentes, voltadas em especial à promoção do envelhecimento saudável. 

O processo de envelhecimento ocasiona modificações biopsicossociais no indivíduo,         
associadas à fragilidade, a qual pode levar a maior vulnerabilidade e episódios depressivos.             
Com isso, muitas doenças podem surgir e gerar limitações aos idosos. E é nesse cenário que                
os profissionais da saúde devem estar inseridos, a fim de promover a saúde do idoso e fazer                 
com que o envelhecimento seja saudável e ativo, baseado em um processo de valorização e               
empoderamento enquanto promotores do autocuidado (BRASIL, 2006). 

Nessa perspectiva, as Práticas Integrativas e Complementares (PICs), denominadas         
pela OMS como medicinas tradicionais e complementares, foram institucionalizadas no          
Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e              
Complementares no SUS (PNPIC). Ela contempla diretrizes de oferta de serviços e produtos             
de homeopatia, medicina tradicional chinesa/acupuntura, plantas medicinais e fitoterapia,         
além de constituir observatórios de medicina antroposófica e termalismo social/crenoterapia,          
o que contribuem para um tratamento mais humanizado e acolhedor (BRASIL, 2018). Por             
meio das PICs, os profissionais de saúde conseguem trabalhar o autocuidado e estimular             
mecanismos naturais de prevenção de danos e recuperação da saúde por meio de tecnologias              
eficazes e seguras. Eles se concentram na escuta receptiva, no desenvolvimento de um vínculo              
terapêutico e na integração dos seres humanos com o meio ambiente e a sociedade (BRASIL,               
2015). Dessa forma, o processo de envelhecimento acontece de forma saudável, pois os             
idosos, por meio das PICs, conseguem encontrar o equilíbrio em meio às mudanças corporais. 

Sendo assim, práticas como aromaterapia, fitoterapia, acupuntura e reflexoterapia         
podem ser utilizadas para tratar doenças já instaladas ou preveni-las, sendo exemplo a             
ansiedade, a depressão e a promoção do autocuidado (CARVALHO et al., 2017). Percebe-se             
que, por meio dessas ações, os idosos sentem-se valorizados e ativos, o que contribui para seu                
estado de saúde (LIMA et al., 2018). Em virtude disso, o presente trabalho tem como objetivo                
relatar as experiências desenvolvidas pelos integrantes do PET Enfermagem em uma oficina            
de PICs ofertada aos idosos participantes do Projeto de Extensão Acampavida. 

  
Metodologia 
 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que tem como foco              
descrever as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos de enfermagem integrantes do          
Programa de Educação Tutorial em parceria com o Laboratório de Práticas Integrativas e             
Complementares em Saúde (LAPICS), no Espaço do Cuidado. Tal atividade foi destinada aos             
idosos inscritos no Projeto de Extensão Acampavida, realizado na Universidade Federal de            
Santa Maria, no município de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul (RS). A atividade                 
foi desempenhada no dia 17 de Novembro de 2018, em um sábado, nos turnos da manhã e da                  
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tarde, no Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH), com participação de            
aproximadamente 100 idosos, dividindo-se entre 40 no turno da manhã e 60 no turno da tarde. 

O projeto Acampavida foi realizado em conjunto com diferentes grupos PETs, como            
os da Odontologia, Matemática e Educação Física, que se organizaram para disponibilizar            
atividades distintas, em diferentes salas, abordando temas específicos de seus cursos, trazendo            
práticas com foco na atenção à pessoa idosa.  

Dentre as atividades desenvolvidas pelo PET Enfermagem, realizaram-se oficinas de          
reiki, auriculoterapia, massagem e reflexologia das mãos, bem como uma roda de conversa             
sobre hipertensão arterial sistêmica, alimentação saudável e risco de quedas. 

Destaca-se que os assuntos abordados com os participantes foram selecionados tendo           
como base as necessidades prioritárias para essa essa faixa etária, a partir de experiências              
acompanhadas pelos acadêmicos nos serviços de saúde do município de Santa Maria/RS,            
tendo em vista a inserção em atividades práticas do curso de graduação em hospitais, serviços               
de Atenção Primária à Saúde e Instituições de Longa Permanência para Idosos. Para a              
realização da atividade, ocorreu uma pesquisa teórica prévia sobre a temática e as técnicas de               
massagem e reflexologia das mãos; posteriormente foi realizada a capacitação para permitir a             
realização das mesmas, bem como o contato, seguido pelo apoio e participação do             
Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (LAPICS), que          
disponibilizou seus integrantes para as oficinas de reiki e auriculoterapia. 
 
Resultados e Discussão   

 
O desenvolvimento de atividades voltadas ao público idoso oportunizou a          

complementação da formação acadêmica dos graduandos de enfermagem e, de modo           
simultâneo, ofereceu uma oportunidade de atenção à saúde de qualidade e alinhada às             
necessidades desse público que, segundo estatísticas, possui necessidades específicas         
(MIRANDA,2016). A temática de autocuidado é importante para a população idosa, visto            
que, com o processo de envelhecimento, esta torna-se mais frágil e vulnerável.  

Ademais, a massagem de reflexologia das mãos foi feita, pois mostrou-se como uma             
prática que pode ser utilizada como complementar ao cuidado de enfermagem, por promover             
benefícios ao idoso. (SANTO, et al, 2016). 

Neste sentido, a participação do PET Enfermagem no evento oportunizou um           
momento no qual os idosos, junto aos acadêmicos, desenvolveram atividades relacionadas ao            
autocuidado em um ambiente de educação em saúde agradável, reflexivo e dinâmico (JESUS,             
2017). Destaca-se, nesse ínterim, a necessidade de criação de espaços inclusivos para a             
promoção de atividades de educação eficazes e mobilizadoras de mudança no público-alvo,            
sendo essa uma importante habilidade a ser desenvolvida no processo de formação do             
profissional enfermeiro. 

O “espaço do cuidado”, o qual foi denominado o tema da atividade, ofertou subsídios              
e informações para que os participantes se empoderassem sobre sua saúde e sobre o processo               
de envelhecimento saudável, além de refletir sobre assuntos comumente relacionados a           
velhice como hipertensão arterial sistêmica, quedas e hábitos alimentares. Foi um ambiente            
de trocas de saberes e aprendizados, visto que os idosos puderam relatar suas histórias e lições                
de vida, além de tirarem dúvidas com os acadêmicos de enfermagem assim e aprender              
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maneiras diferentes de empregar as PICs no seu processo de autocuidado (MENDONÇA,            
2017). 

Destaca-se que as PICs vêm, a cada dia, ganhando mais importância no exercício do              
cuidado aos diferentes tipos de população. Cabe aos acadêmicos das variadas áreas da saúde              
procurarem se aperfeiçoar e desenvolver atividades que integrem o cuidado ao contexto de             
vida daquele que o recebe (LIMA, 2018). Dessa forma, entende-se que a formação acerca              
dessa temática é efetiva e, ao oferecer esse tipo de atividades dentro da graduação, o futuro                
profissional de enfermagem torna-se diferenciado e preparado para lidar com as diferentes            
faixas etárias (CARVALHO, 2015). 
 
Conclusões 

O envelhecimento da população vem crescendo progressivamente, sendo uma etapa           
do ciclo de vida que resulta em uma condição de maior vulnerabilidade e revela a necessidade                
de desenvolvimento de atividades de promoção e educação em saúde. Pensando nisso, a             
participação do PET Enfermagem no Projeto de Extensão Acampavida permitiu a integração            
do grupo com os idosos, oportunizando um espaço de troca de saberes e construção de               
vínculos afetivos.  

As atividades desempenhadas pelos petianos, em conjunto com o LAPICs, permitiu           
que o Espaço do Cuidado se tornasse um ambiente acolhedor, o que motivou maior interesse               
dos idosos em interagir e serem participativos. Pôde-se perceber que a atividade obteve             
resultados satisfatórios, visto que apesar de abordar temas recorrentes como alimentação           
saudável e hipertensão, o espaço proporcionou atividades diferentes das convencionais. Tal           
impressão confirmou-se por meio do relato dos participantes, os quais abordaram se sentir             
mais descontraídos e agradecidos pelo cuidado oferecido. Além disso, pôde-se perceber que            
eles sentiam-se mais encorajados para relatar suas experiências de vida e realizar            
questionamentos sobre dúvidas voltadas às condições de saúde. 

A participação dos petianos no projeto possibilitou o desenvolvimento de          
competências, habilidades e atitudes diversas, desde o planejamento, o processo criativo e a             
elaboração de metodologias participativas, voltadas ao objetivo central de consolidar um           
espaço proveitoso e interativo. Sendo assim, o projeto se constituiu enquanto ferramenta para             
o processo de formação dos petianos enquanto acadêmicos e futuros profissionais da saúde,             
que trabalharão diretamente com o público citado.  
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Janeiro. 

 

EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

Resumo 

O PET Escola realiza rodas de conversa, debates e feiras de profissões nas escolas 

públicas com o foco de apresentar as formas de ingresso à Universidade, os projetos realizados 

pelos alunos, os cursos ofertados no campus, o mercado de trabalho, além de explicar mais a 

fundo o curso de Engenharia, além deste curso, nas rodas de conversas também já 

compareceram integrantes dos cursos de Medicina, Química, Enfermagem e Nutrição. Para uma 

melhor imersão dos alunos ao assunto criamos uma oficina interativa, os participantes são 

convidados a interagir por meio de perguntas e hipóteses, que serão respondidas durante a parte 

experimental. Os experimentos de Ciências são realizados pelos participantes com auxílio dos 

membros do grupo PET. Desta forma, os alunos poderão ter contato direto com os fenômenos 

químicos e físicos, manipulando materiais, equipamentos e aprendendo sobre o objeto/corpo 

estudado. Como critério de análise, comparamos os alunos que foram atingidos pela 

metodologia nos anos de 2017 e 2018 em duas escolas: Colégio Municipal Professora Maria 

Isabel Damasceno Simão e Colégio Municipal Luiz Reid. 

 

Palavras – chave: 

Aprendizagem, Experimental, Oficinas, Atividades.  

 

 

 

 

 

 

                                                
1 PETiano/discente (bolsista) do grupo PET Engenharias Macaé e discente do curso de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Campus Macaé  

 
3 Tutor do grupo PET Engenharias Macaé e docente do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Campus Macaé. 
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Introdução 

 

Mesmo fundamental em muitas áreas do conhecimento, o ensino das ciências exatas 

enfrenta resistência de parte dos estudantes por acharem as matérias complexas, exigindo dos 

professores um esforço constante em apresentar os princípios dessa ciência de forma 

interessante e conectada à realidade.  

Perante isso, o grupo PET Engenharias Macaé se propôs a aprofundar tais 

conhecimentos da área de exatas para crianças e jovens da rede de escolas públicas de Macaé. 

Através de oficinas, levando-os a trabalhar com a prática e assim conseguirmos influenciar no 

cotidiano destes alunos, que ano após ano demonstram mais interesse. 

 

Metodologia 

 

          Tem-se como objetivo intervir em grandes áreas ligadas às ciências exatas e à engenharia: 

como centro de informação e orientação sobre a vida acadêmica e seus desafios no curso de 

Engenharia, a nível da aplicação de atividades que visam estimular o ensino e aprendizagem 

das matérias de exatas.  

          Optou-se por criar oficinas e atividades junto a escolas públicas parceiras do projeto, 

como a Roda de Conversa onde os alunos palestrantes informam e orientam os estudantes das 

escolas sobre suas trajetórias, dificuldades e sobre o campus UFRJ-Macaé  

 

                                     
Figura 01: PET Engenharias Macaé - Roda de Conversa de Profissões - Escola Maria Isabel (18/05/2018) 
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Tem-se também as aplicações das oficinas de Ciências Interativa e também de Energias 

Renováveis onde é mostrado de forma experimental assuntos ligados à área de ciências exatas.  

 

                                           
  

 

No final de todas essas atividades é aplicado um questionário para que os estudantes 

possam dar seu depoimento e uma avaliação para a atividade aplicada, com o objetivo de 

melhorar o desempenho dessas palestras e oficinas. Através destes questionários, conseguimos 

mensurar a evolução da influência do nosso método de ensino para com os alunos. 

 

Resultados e Discussão 

 

Durante o ciclo de palestras, realizadas no 1º semestre de 2018, no qual se fez parte a 

Roda de Conversa, Guia de Profissões, Visita aos laboratórios da UFRJ, e Oficina de Energias 

Renováveis, recebemos depoimentos como “Feedback” dos alunos e professores das escolas 

parceiras: Colégio Municipal Luiz Reid e Colégio Municipal Profª Maria Isabel Damasceno 

Simão. 

 

Abaixo, listamos alguns dos depoimentos: 

 

“A presença do PET no Colégio Maria Isabel impactou a vida dos alunos, tanto com as 

trajetórias pessoais e de escolha dos universitários, quanto com o compartilhamento das 

experiências acadêmicas na Roda de conversa e na visita à UFRJ. Somos imensamente gratos 

por compartilharem conosco sua profissão.” 

Professora Edina Portes. 

 

 

 

Figura 02: PET Engenharias Macaé - Roda de conversa + Oficina Interativa – Colégio 

Luiz Ried (28/04/2018) 

792



 
 

 

 

“Uma experiência muito interessante, conhecemos um pouco sobre algumas histórias 

de superação em relação aos estudos, e ficamos com exemplo de que com muita dedicação e 

esforço nós conseguimos alcançar nossos objetivos, foi uma experiência muito importante e 

que deve ser levada como incentivo a todos. A respeito dos integrantes todos demonstraram 

boa vontade e muita simpatia, espero que eu, Leandro possa seguir o exemplo de vocês e 

comece a me esforçar e dedicar mais nos estudos ao invés de simplesmente me acomodar. 

Agradeço a visita de todos e todo incentivo e experiências proporcionadas através da vista à 

UFRJ.” 

Leandro Pereira 

 

“A visita a UFRJ nos proporcionou ter e ver novas experiências, o que é fundamental 

para a gente. Agradecemos pela oportunidade de ter nos abraçado neste projeto feito pela prof. 

Edina e de coração, espero que um dia todos nós do grupo possamos estar a lembrar de todo o 

apoio que tivemos para o nosso crescimento profissional e que Deus possa recompensá-los 

sempre. Obrigada.” 

Tainá Pinheiro 

           

“A visita a UFRJ nos ofereceu novas oportunidades de escolha, esclarecendo também 

todas as nossas dúvidas, essa visita me ajudou bastante a escolher minha profissão, sem palavras 

para descrever todos os conhecimentos recebidos lá.” 

Adriele Pessanha 

 

“Eu imaginei que vocês fossem pessoas muito boas, inteligentes e dedicadas, mas pode 

ter certeza que eu fui com uma visão boa de vocês, portanto, voltei com uma outra visão, e 

muito melhor, da forma que nem tenho como expressar, obrigada pela forma que nos acolheu, 

agradecemos muito por toda oportunidade que vocês nos deram, com certeza fizeram a maior 

diferença na nossa vida (socialmente e profissionalmente).” 

Bruna Pontes 

 

Tais palestras foram efetuadas nos anos de 2017 e 2018, tendo um total de 156 alunos atingidos: 

                                        
Tabela 01: Análise comparativa da quantidade de alunos atingidos pelo PET Engenharias Macaé, na atuação nas 

escolas nos anos de 2017 e 2018. Autor (PET Engenharias Macaé) 
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Conclusões: 

          Acredita-se que estes projetos gerem aos estudantes a oportunidade de dialogarem sobre 

ideias de seu cotidiano, proporcionando a oportunidade de melhorarem a sua capacidade de 

contextualização das matérias da área de exatas, sabendo melhor realizar metas e planos de 

estudos conforme dicas, orientações e informações dos universitários palestrantes do projeto.  

 Através do gráfico, podemos analisar que nosso objetivo foi alcançado, ao passo que o 

aumento de pessoas atingidas pela metodologia de 2017 para 2018, teve um aumento 

significativo. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação  

 

 

Resumo  

Analisando criticamente a realidade da inserção de mulheres nos cursos de graduação nas 

áreas de tecnologia, o projeto UniEscolas oportuniza a estudantes de escolas públicas, 

localizadas do município de Santa Maria a participarem do meio acadêmico através de 

diversas ações relacionadas à ciência e tecnologia, assim fomentando e instigando as 

alunas a ingressarem nessas áreas. O Programa de Educação Tutorial (PET) Engenharia 

Elétrica, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), inserido nesse projeto, tem 

como objetivo principal ministrar oficinas de instalações elétricas básicas para as alunas, 

relacionando conceitos teóricos ao cotidiano das mesmas. Espera-se instigar a curiosidade 

e o interesse das participantes em relação ao curso de engenharia elétrica, bem como 

mostrar que as áreas de tecnologia também são espaços ocupados por mulheres. Com 

isso, se espera contribuir para o aumento do índice de ingresso de mulheres em 

graduações do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).  

 

Palavras – chave  

Instalações elétricas; Engenharia Elétrica; Módulos didáticos; Mulheres; Extensão; 

 

Introdução 

Conforme o Censo da Educação Superior realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no ano de dois mil e dezessete, 

o corpo discente das universidades do Brasil é, em sua maioria, formado por mulheres, 

totalizando 57,2%, uma realidade que vem se reafirmando desde o início do século XXI. 

                                                
1 PETiana discente bolsista do grupo PET Engenharia Elétrica e discente do curso de Engenharia Elétrica 

da Universidade Federal de Santa Maria. 
2 PETiano tutor do grupo PET Engenharia Elétrica e docente do Departamento Eletrônica e Computação 

da Universidade Federal de Santa Maria. 
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Entretanto, segundo o mesmo Censo, em algumas graduações o número de mulheres 

matriculadas não ultrapassa 20% do total – e neste contexto, pode-se citar as áreas de 

tecnologias, uma vez que existem graduações de engenharia que possuem pouquíssimas 

mulheres matriculadas. 

  Nesse cenário, algumas professoras do Centro de Tecnologia da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) criaram o projeto UniEscolas, que conta com parceria 

de diversos cursos e grupos, dentre eles, O PET Engenharia Elétrica (PET EE). O projeto 

consiste em diversas ações de ensino e extensão que serão realizadas em cinco escolas de 

ensino fundamental e ensino médio, na cidade de Santa Maria. O público alvo nas escolas 

serão as estudantes, uma vez que um dos objetivos do projeto é estimular o ingresso de 

mulheres nos cursos de tecnologias. 

O principal envolvimento do grupo PET EE dentro do UniEscolas será a 

realização de oficinas de instalações elétricas básicas, que serão ministradas pelas 

integrantes do grupo. Essas oficinas têm como principal objetivo desmistificar o trabalho 

com eletricidade básica, bem como instigar o interesse das alunas quanto ao curso de 

engenharia elétrica.  

 

Metodologia 

A proposta do grupo PET EE nas oficinas de instalações elétricas é a montagem 

de circuitos básicos, como por exemplo, tomadas, interruptores simples e interruptores 

three ways. Para tal, o grupo viu a necessidade de criar módulos didáticos, a fim de 

facilitar a montagem e o entendimento dos circuitos propostos e tornar possível seu fácil 

transporte. Esses módulos consistem em placas de madeira com furações pré-definidas, 

assim, quando for realizada a montagem, cada componente do circuito possuirá seu lugar 

específico. Além disso, também foram feitas extensões que ligam a rede elétrica do 

estabelecimento escolar à bancada. No total, foram confeccionados dez kits, cada um 

contendo uma bancada e uma extensão, e seus aspectos finais podem ser observados na 

Figura 1. 
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Figura 01: 

Módulo e extensão confeccionados 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Tendo em mente a importância da indissociabilidade entre teoria e prática, as 

oficinas serão divididas em duas etapas, uma focada em apresentar os elementos teóricos 

às ouvintes, e outra focada na prática desses conceitos. Segundo Costa (2010): 

 

[...] A experimentação possibilita ao estudante pensar sobre o mundo 

de forma científica, ampliando seu aprendizado sobre a natureza e 

estimulando habilidades, como a observação, a obtenção e a 

organização de dados, bem como a reflexão e a discussão. Assim é 

possível produzir conhecimento a partir de ações e não apenas através 

de aulas expositivas, tornando o aluno o sujeito da aprendizagem  

(COSTA, 2010, p. 50-51). 

 

Assim, o objetivo é uma oficina em que todas as participantes obtenham um 

conhecimento teórico com aplicações práticas, para então se tornarem o sujeito da 

aprendizagem.  

A primeira etapa planejada para a oficina consiste em expor precauções que 

devem ser tomadas quanto ao trabalho com eletricidade. Prossegue-se explicando e 

revisando conceitos necessários para um melhor entendimento dos circuitos abordados, 

como por exemplo, tensão e corrente, bem como, explicando a diferença entre fios 

condutores. Para finalizar, são mostradas as ferramentas, e suas aplicações, utilizadas 

durante todas as etapas, como por exemplo, chave teste, alicate simples, alicate de bico, 

chave philips, chave de fenda, dentre outras.  

A segunda etapa da oficina consistirá na prática e explicação das aplicações das 

emendas de prolongamento, rabo de gato e de derivação. Em seguida, inicia-se a 

montagem dos circuitos na bancada didática. Essa parte é realizada em grupos pequenos,  

de modo que todas participantes tenham a oportunidade de participar efetivamente 

na montagem, além do fato do trabalho em grupo permitir a comunicação entre elas. Deste 
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modo, 

se uma 

participante obtiver um bom entendimento, poderá ajudar as outras se necessário, assim, 

construindo juntas o conhecimento. Segundo Freire (1994): 

 

Ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não 

é memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do 

professor, a aprendizagem não se dá por transferência de conteúdo, mas 

por interação, que é o caminho da construção. (Freire, 1994, p.134). 

 

Para tornar a aula mais dinâmica, e para melhorar a compreensão do circuito 

abordado, uma vez que a maioria das ouvintes nunca tiveram contato com os conceitos e 

as definições apresentadas, as ministrantes empregam, durante a oficina, ilustrações de 

fácil compreensão e explicações didáticas. Na Figura 2 pode-se observar um esquema 

elaborado pelo grupo para explicar o circuito de tomada.  

 

Figura 02: Circuito de tomada 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Por questões de segurança, as instrutoras sempre acompanham o andamento da 

montagem, e para realizar os testes de funcionamento de cada circuito, somente elas 

conectam as extensões à rede elétrica do estabelecimento. Entretanto, as ouvintes devem 

acompanhar todo o processo da verificação, podendo sempre realizar indagações sobre  

os procedimentos realizados. O aspecto final da bancada com o circuito tomada, 

interruptor simples e tomada e interruptor simples pode ser observado na Figura 03. 
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Figura 03: 

Circuito de tomada e interruptor simples montados na bancada 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Resultados Esperados e Discussão 

 Com a realização das oficinas de instalações elétricas básicas voltadas para alunas 

de escolas públicas de ensino fundamental e médio, o grupo PET EE tem por objetivo 

ensinar alguns conceitos de eletricidade e colocá-los em prática, assim relacionando o 

cotidiano das participantes com curso de engenharia elétrica. Tem-se como meta também, 

incentivar o ingresso destas e de tantas outras jovens no curso, e para isso, utiliza-se da 

visualização prática de conceitos teóricos, como tensão e corrente, bem como mostra-se 

uma representatividade feminina dentro das áreas de tecnologia, uma vez que o grupo de 

ministrantes da oficina é formado somente por mulheres. Do mesmo modo, pretende-se 

levantar e fomentar a discussão, dentro das escolas trabalhadas, a respeito das diversas 

possibilidades que os cursos do Centro de Tecnologia da UFSM oferecem. 

 

Conclusões 

 Para a realização do projeto, as organizadoras buscaram a elaboração de um 

material didático e acessível para todos, sendo assim, foi desenvolvido um módulo 

didático inteiramente confeccionado pelas integrantes do PET EE, atendendo as 

necessidades específicas da oficina de instalações elétricas básicas. Da mesma forma, foi 

possível formular uma metodologia de aprendizagem baseada na prática. Para tal, foi 

necessário um estudo a respeito de metodologias de ensino, uma vez que o público alvo 

possuía uma faixa etária e escolaridades muito diversificadas. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

A evasão, fenômeno de abandono do meio universitário temporária ou definitivamente, é uma 

das preocupações dos PETs em Universidades Federais. Determinar os motivos que levam um 

aluno a evadir ou reter o curso é essencial para determinar as estratégias tanto de ensino, 

pesquisa e extensão dentro da Universidade, quanto para o planejamento do Estado em termos 

de assistência e permanência estudantil. 

 

Palavras – chave  

Evasão Universitária; Retenção Universitária; programas de auxílio; assistência estudantil. 
 

Introdução 

A evasão é um fenômeno multifacetado e com várias causas que ocorre com muita 

frequência, em sua maioria entre o primeiro e segundo ano do ensino superior (CUNHA; 

MOROSINI, 2013). Este trabalho busca apresentar e discutir essas causas, definindo o 

abandono da universidade sem concluir o curso como a evasão propriamente dita (PEREIRA, 

1995). 

Sendo assim, outro fenômeno chama atenção é a retenção nas universidades, ou seja, o 

aluno que mantém sua matrícula por mais tempo que o previsto para a conclusão do curso. 

Constatou-se que as causas da permanência prolongada e o abandono possuem certa relação. 

  

                                                
1 PETiano/a discente não-bolsista do grupo PET Economia e discente do curso de Ciências Econômicas da 

Universidade Federal do Paraná. 
2 PETiano/a discente bolsista do grupo PET Economia e discente do curso de Ciências Econômicas da 

Universidade Federal do Paraná. 
3 PETiano tutor do grupo PET Economia e docente do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade 

Federal do Paraná. 
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O objetivo da pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo grupo PET de economia é 

investigar e discutir as causas do abandono e retenção dos alunos no ensino superior, sendo 

nosso principal foco de pesquisa o curso de ciências econômicas da UFPR. 

 

Metodologia 

A definição da evasão universitária como o "abandono do aluno à universidade" 

(PEREIRA, 1994) é detalhada no relatório da Comissão Especial de Estudos sobre Evasão nas 

Universidades Públicas Brasileiras, do Ministério da Educação (1996), em três diferentes 

categorias: "do curso", onde há o desligamento do curso superior em função de abandono, 

desistência ou reopção; "da instituição", desligamento da instituição de matrícula; ou "do 

sistema", abandono definitivo ou temporário do sistema de ensino superior. 

Essas exposições complementam o presente estudo, sob a ótica do Relatório sobre a 

Evasão Universitária na Universidade de São Paulo (2005), nos limites que dividem a evasão 

entre "real" - o momento exato em que ocorreu o último contato do aluno com a universidade 

- e "formal" - o desligamento oficial da universidade, que geralmente acontece um tempo 

depois da evasão formal (in: RIBEIRO, 2005). 

Sob uma ótica mais causal, Paredes (1994), ao analisar a evasão universitária em 

Curitiba, categorizam fundamentos internos ou externos à universidade, como o método 

didático do corpo docente e a infraestrutura universitária, ou as dificuldades próprias de 

adaptação no ambiente, problemas na escolha do curso e dificuldades financeiras. 

O desenvolvimento metodológico deste trabalho parte das premissas estabelecidas por 

Pereira (1994) e pelo Ministério da Educação (1996) para uma categorização das causas mais 

comuns da evasão no Curso de Economia da Universidade Federal do Paraná com base na 

sistematização feita por Paredes (1994) na comparação com tantas outras leituras auxiliares. 

  

Resultados e Discussão 

O curso de economia na UFPR possui pouca demanda, portanto sua relação de 

candidato por vaga no vestibular é baixa, e como em outros cursos com essa característica, a 

evasão é alta (BARROSO; FALCÃO, 2004). Pode-se inferir que a baixa procura, facilita a 

entrada nos cursos de ensino superior e permite que pessoas sem vocação ou sem uma rotina 

de estudos necessária para os desafios da universidade entrem, e estas possam tanto ficar 

retidos quanto evadirem do curso de economia. 

Quanto às questões socioeconômicas, foram analisados nos estudos que o fator renda 

está diretamente ligada a evasão, pois alunos oriundos de escola particular e cursos pré 

vestibulares obtêm maiores notas de ingresso na Universidade, podendo em caso de escolha 

equivocada de carreira, fazer outras tentativas no vestibular, já os alunos de menor renda, 

oriundos de escola pública, obtêm menores notas no vestibular e não trocam de curso por 

medo de não conseguirem ingressar na Universidade novamente e permanecem com a 

matrícula ativa e muitas vezes são atraídos para o mercado de trabalho pela dificuldade 

financeira, não concluindo a graduação (SAMPAIO et al., 2011). 

A renda se torna evidente quando avaliamos os auxílios permanência fornecidos pelas 

Instituições, na Universidade Federal do Paraná, o curso com maior concorrência é medicina e 

é um dos cursos que menos se tem auxílio permanência fornecido pela UFPR. Nos anos de 

2010 a 2014, foi submetido um questionário aos alunos contemplados com o PROBEM, cerca 

de 56% afirmaram que trancariam o curso caso não tivessem o auxílio, mostrando a  
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importância das políticas de assistência estudantil, evitando a evasão decorrente da 

fragilidade econômica (SOUZA, 2016). 

 

Silva Filho et al(2007) afirmam que o fator econômico é importante, mais não o 

principal determinante da evasão, já que outros fatores tornam maior o custo benefício de se 

manter no ensino superior e/ou no curso escolhido. Há várias outras dificuldades que os 

alunos enfrentam, pois, como afirma Ezcurra (2009), há “capital cultural insuficiente no ponto 

de partida” no caso de alunos provenientes de famílias com baixa renda.  

 

Conclusões 

O aumento da evasão ocorre principalmente devido ao maior ingresso nos últimos 

vinte anos de alunos mais vulneráveis socioeconomicamente. Os dados mostram que a índice 

de evasão é maior entre estes alunos, os quais tiveram preparo intelectual relativamente 

inferior, e não desenvolveram habilidades necessárias a uma adaptação satisfatória ao 

ambiente universitário, como método de estudo e leitura. Além disso, é menor a quantidade e 

a qualidade do tempo que dedicam para o estudo e outras atividades acadêmicas. Também é 

importante considerar que “esses alunos se constituem na primeira geração de acadêmicos de 

suas famílias e tendem a apresentar um comportamento de pouca confiança em si mesmo, 

baixa expectativa sobre seu desempenho e, principalmente, um grande medo do 

fracasso.”(Silva Filho et al, 2007) 

A democratização do ensino superior acontece desde a década de noventa e começo 

dos anos 2000, dessa forma, ocorreu o aumento de vagas e maior acesso as instituições 

universitárias. Pessoas mais fragilizadas social e economicamente, também ocuparam mais 

espaço dentro das instituições por meio de programas como o PROUNI (2003) e o REUNI 

(2007). Em contrapartida, nesse mesmo período, o Brasil continuava com grandes índices de 

analfabetismo, baixa escolaridade e maior dificuldade de classes menos favorecidas chegarem 

ao ensino superior. Esses pontos delineiam a elitização da educação superior. Esse 

contingente de pessoas com mais deficiências na educação pública, muitas vezes não 

conseguem acompanhar o ritmo de estudos da universidade e/ou precisam trabalhar para 

conseguir se sustentar, assim, acabam evadindo com mais facilidade, tendo em vista ainda seu 

baixo rendimento acadêmico, que dificulta seu acesso a alguns programas de permanência 

(PRESTES e JEZINE, 2012). 

As instituições de ensino superior precisam agir levando em conta a complexidade do 

problema, oferecendo, além da tranquilidade com relação à subsistência, ambiente e 

condições institucionais favoráveis. É necessário que a formação dos professores leve em 

consideração a heterogeneidade dos alunos, e que as instituições zelem pela construção de um 

ambiente acolhedor, pois segundo Tinto (1993), quanto “maior o comprometimento do aluno 

com a instituição e com os seus próprios objetivos, e elevados for o nível de integração 

acadêmica e social desse aluno, menor a probabilidade de evasão.”  

A retenção é um fenômeno estritamente vinculado à evasão, ainda que apresente certas 

particularidades. Esta se encontra associada à permanência do aluno na instituição de ensino. 

Não obstante, as causas que levam à retenção são comuns à própria evasão, como: a 

destruição do sentimento de turma decorrente do regime de matrícula; os elevados índices de 

reprovação; vocação equivocada; o dualismo curricular entre básico e profissional (ou teórico 

e profissional); as dificuldades de adaptação à estrutura curricular vigente e etc. (RIOS et al., 

2000).  
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Tais causas explicam em alguma medida, o porquê dos índices de abandono (alunos 

que evadem sem solicitar o cancelamento da matrícula), desistência (alunos que evadem ao 

solicitar o cancelamento da matrícula) e retenção (alunos que permanecem no curso além do 

período previsto para a conclusão) serem tão elevados no curso de ciências econômicas da 

UFPR. 

Percebe-se pela base de dados obtida até então, que muitos alunos, passados 1, 2 ou 

até 3 anos após o período previamente estipulado à formatura, continuam matriculados. 

Aliando às contribuições analíticas do artigo, temos que: os elevados índices de reprovação 

demonstram com que frequência os alunos devem repetir as matérias, o que influi 

negativamente no tempo de permanência de aluno no curso; a vocação equivocada impõe 

maiores dificuldades aos alunos que, ou evadem, ou permanecem por mais tempo do curso; o 

dualismo existente na estrutura curricular entre o teórico e o prático é severo no curso de 

ciências econômicas, gerando uma bifurcação entre o acadêmico e o mercadológico. 

É comparada também a questão da evasão à ideia de suicídio social, de Durkheim, 

explicando que a falta de interação do aluno com a comunidade acadêmica ou a deficiência de 

harmonia entre os valores individuais e os da coletividade acadêmica são fatores que 

aumentam a probabilidade de evasão. Sendo assim, o egresso não é o único responsável pelo 

abandono de um curso superior, mas também a universidade, pois muitas vezes a instituição 

traz uma insatisfação ou quebra de expectativas (TINTO, 1993). 

A conclusão da Comissão Especial de Estudos sobre Evasão no Brasil (1996) trouxe 

alguns determinantes da evasão, sendo eles separados em três dimensões: os relacionados ao 

próprio estudante; os ligados ao curso e à instituição e fatores socioculturais e econômicos 

externos. Nota-se que as questões pessoais que determinavam o abandono dos alunos a quase 

25 anos, continuam basicamente os mesmos. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O “EQ eu Faço?” é um evento realizado pelo PET Engenharia Química na Universidade 

Estadual de Maringá. Tem finalidade de mostrar aos novos integrantes do curso as 

oportunidades que eles podem aderir para uma formação mais completa (PETs. Empresas 

Juniores, Iniciações Cientificas, etc), como também, promover integrações entre os calouros. 

Para isso, são realizadas diversas apresentações de intuições, palestras com profissionais da 

área e gincanas. O feedback dos participantes tem sido muito positivo desde que o evento 

começou a ser realizado em 2012 e desde então pode se observar uma boa adesão em 

atividades extracurriculares por parte dos acadêmicos do primeiro ano do curso.  

 

Palavras – chave  

Evento; Engenharia; Química; calouros. 

 

Introdução 

  “EQ eu faço?” é um evento realizado pelo PET Engenharia Química da Universidade 

Estadual de Maringá com o intuito de auxiliar os calouros do curso na adaptação ao universo 

acadêmico. Inicialmente o evento era chamado “Semana da Dica”, realizado pela primeira vez 

no ano de 2012, e após 2016, foi renomeado como “EQ eu Faço?”.  

Notou-se que quando novos ingressantes chegavam na universidade, sentiam-se 

perdidos com as inúmeras possibilidades tanto dentro quanto fora do curso, como por 

exemplo, empresas juniores, iniciações científicas, centros acadêmicos, grupos PETs, etc. 

Devido a esse motivo, o PET-EQ desenvolveu a atividade para sanar o maior número de 

dúvidas dos futuros engenheiros químicos, bem como para integrá-los entre si.  

 

 

 

                                                
1
 PETiana\o (bolsista\não bolsista) do grupo PET Engenharia Química e discente do curso de Engenharia 

Química da Universidade Estadual de Maringá. 
2
 Tutor do PET Engenharia Química e docente do Departamento de Engenharia Química da Universidade 

Estadual de Maringá. 
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Tendo em mente os objetivos citados, o evento conta com gincanas, palestras de 

profissionais da área e coordenadores do curso, oficinas, apresentações de instituições, 

conversa com o segundo ano e sebo de materiais usados ao longo da graduação. Sendo esse 

evento normalmente realizado na primeira semana letiva do primeiro semestre, visto que, na 

UEM, só há ingressantes no início do ano.  

 

Metodologia 

  No sistema de comissões do PET-EQ temos sempre um coordenador para cada 

atividade, o mesmo organiza as ferramentas de trabalho, toma a iniciativa para marcar 

reuniões e coordena as mesmas, ademais cada tarefa dentro da atividade é realizado por 

voluntariado dentre os membros da comissão, inclusive o coordenador não possui autoridade 

maior que os demais membros.  

Para a atividade “EQ eu faço?” uma comissão de quatro PETianos é anualmente 

escolhida no fim do segundo semestre do ano anterior a realização do evento, a qual 

desenvolve a atividade primordialmente nas férias de fim de ano. Inicialmente é definida uma 

data, preferencialmente na primeira semana letiva do ano, essa atividade é tradicionalmente 

realizada em três dias e utilizamos um auditório da universidade nos períodos da manhã e 

tarde, os quais acontecem o evento. O auditório é a escolha fundamental visto que maior parte 

da atividade é realizado no mesmo e também, existe um universo de noventa calouros para o 

curso de engenharia química que poderão participar do evento.  

Iniciando a atividade, os calouros passam por um credenciamento (assim, caso 

participem de até 75% do evento, receberão um certificado valendo ACC). Além disso, ainda 

durante o credenciamento, os mesmos são divididos em grupos separados por cores que 

participarão da gincana. O EQ eu faço 2019 foi realizado em três dias, das 8h às 17h e 30 

minutos, havendo pausas para o almoço e intervalos matutinos e vespertinos. No primeiro dia, 

foram apresentados todas as instituições da universidade relacionados a engenharia química e 

em cada apresentação, compareceu pelo menos um representante da instituição.  

No segundo dia, ainda houveram apresentações remanescentes de algumas 

instituições, palestras do engenheiro químico José Valdir e do coordenador do curso de EQ 

Prof. Oswaldo, confecção de um produto de limpeza focado para vidros, comumente chamado 

de limpa-vidro. Por fim, ocorreu também a conversa com o segundo ano, uma atividade no 

qual os PETianos do segundo ano de graduação conversam com os calouros, sanando o maior 

número de dúvidas relacionadas às matérias e professores do primeiro ano e também, 

comentando um pouco sobre as atividades das instituições.  

Finalmente, o último dia se inicia com o SEBO, cujos livros e materiais de veteranos 

de toda a graduação são vendidos aos calouros (o PET-EQ não obtém nenhum lucro 

monetário). Logo após, é feita a apresentação do Manual do Calouro. Já na parte da tarde, 

ocorreram duas palestras, uma sobre Iniciação Científica, realizada pelo professor Daniel Tait 

Vareschini, e outra com o Engenheiro Químico André, sobre as áreas de atuação do 

Engenheiro Química. Sobre a gincana, ao longo do cronograma do evento, várias atividades 
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são espalhadas, dentre elas, dinâmicas, brincadeiras, apresentações dos calouros, quiz, doação 

de alimentos e caça ao tesouro (essa tem como finalidade integrar e mostrar o campus da 

universidade aos calouros). No fim do evento, a equipe que obteve mais pontos ganhou um 

curso de Excel fornecido pelos próprios membros do PET-EQ. 

 

Resultados e Discussão 

Neste tópico comentaremos sobre os resultados obtidos por meio de respostas 

provenientes dos calouros.  

Como foi citado anteriormente, no encerramento do evento, foi enviado um link do 

questionário do google forms para os participantes, contendo perguntas sobre a realização, 

organização, estrutura e opiniões sobre a atividade. 

 

Figura 01: Respostas dos calouros quanto ao “EQ eu faço?” edição 2019. A imagem é 

referente aos comentários gerais feitos pelos participantes. 

 
Fonte: autor(2019) 

Figura 02 - Continuação das respostas da Figura 1. 
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Fonte: autor(2019) 

 

O link para ter acesso ao número de respostas se encontra na referência [1], no dia 

acessado (06/04/2019) havia um total de 53 respostas provenientes dos calouros.  Por conta 

do número expressivo de respostas, foram selecionados apenas os comentários gerais para 

assim, se ter uma noção de como os novos integrantes do curso reagem à atividade. 

     

Conclusão 

O repasse de conhecimento básico sobre o funcionamento de uma universidade e do 

curso ao qual um novo aluno está ingressando é de suma importância e, se apresentados no 

início do primeiro ano letivo da graduação, poderão ajudar positivamente o calouro em suas 

futuras escolhas ao longo do curso, bem como evitar algumas das possíveis desistências que 

ocorrem com frequência no início de todo curso. Sendo assim, foi visto que a metodologia 

aplicada ao “EQ eu Faço?” gerou um trabalho eficaz para os alunos do primeiro ano da 

graduação em Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá. 

 

Referências 

Documentos eletrônicos 

PET-EQ-UEM. Formulários de feedback EQ eu Faço. Maringá, 15 mar. 2019. Acessado 

em 05 abril. 2019. Online. Disponível em: 

https://docs.google.com/forms/u/2/d/1k5eC4_5JfXv0XeEH0JV0p5RBxdp9t66RuSk2cO_Grto

/edit?usp=drive_web 

 

 

809



 
 

 

 

 

 

Exercendo a cidadania pela comunicação por meio da Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia  

Carolina Caetano Anraki¹, Bárbara Teodoro Nóbrega¹, Carolina Ruis Ferrari¹, Elizabeth 

Marques Aguiar¹, Gabriel Querobim Sant’Anna¹, Gabriela Utrago Carneiro¹, Isabela Camera 

Messias Bueno¹, Jade Laísa Gordilio Zago¹, João Guilherme Sanches Antunes Maciel¹, Laís 

Caroline da Silva¹, Laura Amantini Masson¹, Rafaela Aparecida Caracho¹, Ricardo Zappalá 

Santos¹, Vinícius Luís Gramuglia Malagutte¹, Linda Wang².  

  

E-mail do autor principal: carolina.anraki@usp.br  

PET Odontologia, Universidade de São Paulo – Faculdade de Odontologia de Bauru 

(FOB/USP), Bauru-SP.  

  

EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de transformação. 

  

  

Resumo  

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) tem como objetivo aproximar a Ciência 

e Tecnologia da população, por meio da promoção de atividades interativas que permitam fácil 

acesso à informação e ao conhecimento. Para essa aproximação, o objetivo do grupo PET 

durante os 3 últimos anos de participação foi integrar os temas, “Ciência Alimentando o Brasil” 

em 2016, “A matemática está em tudo” em 2017 e “Ciência para redução da desigualdade” em 

2018, à realidade da educação, com a abordagem voltada a Odontologia, tão presente em nossa 

faculdade e indiretamente no dia-a-dia desses jovens através do ensino lúdico e descontraído. 

Mediante essa atividade procuramos desmistificar e popularizar a ciência para o público 

interessado, passo importante no desenvolvimento de nosso país, uma vez que a ciência é uma 

grande promotora de inovações que contribuem para progresso.   

  

Ciência; Ensino Superior; Educação.  

  

Introdução  

Após a Segunda Guerra Mundial, a visão sobre a ciência e tecnologia foi fortemente alterada. 

Com forte incentivo, ambas obtiveram grande importância, transformando a relação do ser 

humano com o meio em que vivia (SILVEIRA, BAZZO).   

  

 

¹PETianos discentes do grupo PET Odontologia e discente do curso Odontologia da 

Universidade de São Paulo- Faculdade de Odontologia de Bauru.  

²PETiana tutora do grupo PET Odontologia e docente do Departamento de Dentística, 

Endodontia e Materiais Odontológicos da Universidade de São Paulo- Faculdade de 

Odontologia de Bauru.  
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Na área da saúde, essa alteração foi de grande importância contribuindo para o aumento do 

conhecimento sobre mecanismo de doenças, facilitando nosso entendimento no processo 

diagnóstico-cura, assim como meios e instrumentos para auxiliar nesse processo, descoberta de 

medicamentos, etc. (OLIVEIRA, SILVEIRA, 2013) Estabelecido em 2004, a Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia surgiu como forma de aproximar a Ciência e Tecnologia da população, 

realizando atividades de caráter informativo e educativo, com foco no público alvo, para que 

essas evoluções atinjam o entendimento e a prática do cidadão no dia-a-dia.  O grupo PET 

buscou com sua ação, auxiliar no entendimento da relação da Odontologia com os temas 

propostos, aproximando a ciência e tecnologia desenvolvidos nacionalmente à sociedade em 

geral, especialmente aos jovens. Desta forma, estimula-se a percepção do que é construído com 

investimento nacional, de recursos públicos e privados, no desenvolvimento e renovação de 

conhecimento aplicado. Esta atividade também permite ações que integrem ensino, pesquisa e 

extensão. Para o alcance do objetivo, a comunicação efetiva se torna essencial.  

  

Metodologia  

A participação do grupo PET Odontologia ocorreu em dois momentos durante essas semanas. 

O primeiro foi através da Semana USP de Ciência e Tecnologia, realizado em dois dias, onde, 

o programa teve sua participação fundamental tanto na organização de atividades, quanto, 

juntamente às Pró-Reitorias de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) e de Pesquisa (PRP) 

da USP e aos departamentos da universidade. As atividades incluíram o mapeamento, 

divulgação e recepção das escolas ao campus local da universidade e guia para organizar as 

crianças em circuitos de atividades. O segundo momento foi realizado externamente ao campus, 

em parceria com as demais instituições de ensino superior com apoio da Secretaria de Educação 

Municipal. O programa PET Odontologia teve sua participação por meio de atividades 

interativas (lúdicas e de desenvolvimento de estímulos), distribuição de material explicativo e 

uso instrumentos de Odontologia (manequins, macromodelos), podendo compartilhar 

informações de forma mais prática e objetiva ao público, sempre atuando dentro da temática 

proposta. Em todas essas etapas, o grupo também contribui na inserção de seus pares na 

graduação para que atuem conjuntamente, guiando nas ações programas em forma de escalas.  

  

Resultados e Discussão  

Os resultados da atividade estão ligados ao compartilhamento do conhecimento sobre 

curiosidades da área odontológica e a informação sobre o acesso à universidade pública para a 

comunidade.  É importante ressaltarmos que muitas vezes ocorre o distanciamento do 

conhecimento produzido pela universidade com a comunidade, e cabe a nós, principalmente 

enquanto membros do PET, promover essa integração. Esta ação coloca em prática a tríade em 

que a universidade se baseia, com ênfase na promoção do exercício da cidadania. Além  
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disso, estas semanas configuram oportunidades de inserção de seus pares da graduação a 

exercitar ações de cidadania. 

Atuar junto ao público contribui para melhor percepção da realidade e como sua atividade 

profissional pode impactar a sociedade. O público demonstrou interesse sobre as áreas da 

Odontologia e sobre a estrutura e instalações da faculdade, uma vez que era a primeira vez que 

muitos a estavam visitando. Nestas ocasiões, foram ressaltados aos participantes que toda 

universidade pública é um espaço público e toda a comunidade pode usufruir de seus serviços, 

além de que todos podem se tornar graduandos, caso aprovados em processos seletivos. É de 

suma importância que a comunidade tenha a ciência do que é produzido e promovido pela 

universidade pública, uma vez que nem sempre são divulgados à grande massa o quão rica e 

importante a pesquisa é para a população, não sendo restrita apenas ao meio acadêmico ou feita 

sem propósitos que contribuam para a sociedade. Os integrantes do PET também apresentaram 

boas devolutivas em relação à atividade, como o desenvolvimento de comunicação distinta do 

que estamos habituados, por se tratar de promover o ensino para um público diferenciado.   

  

Conclusões  

Além de ser promovido o curso de odontologia e a Universidade de São Paulo para a 

comunidade, principalmente aos jovens de 12 à 17 anos, é de suma importância que a sociedade 

tenha conhecimento e ciência do âmbito da universidade pública e o que é promovido por ela 

para a sociedade. O exercício da cidadania pelos graduandos amplia e reforça a sua 

aproximação com a sociedade e desenvolve a comunicação necessária para este objetivo.  
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EIXO TEMÁTICO: Sustentabilidade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 
A presente pesquisa tem por objeto de estudo a pressão do processo de urbanização no bairro                
Sabiaguaba, localizado na cidade de Fortaleza-CE, no qual há uma área de preservação             
ambiental, cujas problemáticas referentes ao processo de urbanização pelas quais vem           
passando, por exemplo, a construção e manutenção da CE-010 e da ponte que liga a Avenida                
Dioguinho à CE, como também a gestão do Poder Público com relação às Unidades de               
Conservação (UCs) do local que são a Área de Proteção Ambiental (APA) e o Parque Natural                
Municipal de Dunas da Sabiaguaba (PNMDS) existentes naquela área nos levam a pesquisar,             
compreender e analisar os impactos socioambientais advindos da pressão da expansão           
territorial urbana naquela área. Além desse enfoque, damos ênfase na mobilização social e nos              
desafios dos moradores da comunidade local no âmago das ações das Organizações Não             
Governamentais (ONGs) ambientais frente à essas questões. 
 
Palavras – chave  
Fortaleza-CE; Mangue da Sabiaguaba; Unidade de Conservação; Expansão urbana.  
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Introdução 
A cidade de Fortaleza, capital do Ceará, passa por uma constante expansão territorial urbana              
proveniente do desenvolvimento urbano-industrial desde a década de 1970 ( SOUZA  et al. ,            
2011) trazendo impactos para a referida área. Ao longo do século XX o aumento da atuação                
antrópica acarretou impactos negativos para o meio ambiente, por exemplo, a contaminação            
de recursos hídricos, dos manguezais, do solo e da zona costeira de um modo geral. 
 
O bairro da Sabiaguaba (Figura 1) encontra-se em um ambiente de campos de dunas e               
manguezais. Sua praia tem sofrido com um processo urbanístico para torná-la um novo ponto              
turístico de Fortaleza. A partir disso, problemas ambientais gerados pela apropriação do meio             
ambiente pelo homem devem ser analisados, objetivos do presente trabalho. 
 

Figura 1 : Fortaleza-CE - Localização das UCs e rodovias no bairro Sabiaguaba. 2018. 

 
Fonte : PET-CCT (2018) 
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Na área em estudo, as dunas apresentam-se sob três aspectos morfodinâmicos: móveis,            
semi-fixas e fixas. As dunas recentes ou móveis são formadas a partir da acumulação de               
sedimentos removidos da face de praia. Normalmente ocorrem cobrindo a geração de dunas             
mais antigas, embora, em algumas áreas, estejam assentadas diretamente sobre os sedimentos            
terciários da Formação Barreiras (BRANDÃO, 1998). Entre as fozes dos rios Pacoti e Cocó, a               
morfologia se encontra bem definida, na qual encontramos grande quantidade de rastros de             
migração de dunas, formando por vezes dunas do tipo longitudinal. Estas são caracterizadas             
como acumulações dispostas paralelamente ao vento dominante representando, portanto,         
formas alongadas. Suas dimensões possuem extensão de várias centenas de metros com altura             
e comprimento de algumas dezenas de metros (PINHEIRO, 2008).  

 
A construção da ponte sobre o Rio Cocó, também conhecida como Ponte da             

Sabiaguaba, iniciou-se em novembro de 2002, mas em março de 2003 foi embargada, em              
função de um desmatamento considerável da vegetação de mangue e de cajueiros nos             
arredores da área, mas, posteriormente deu-se continuidade à obra e ela foi concluída em              
2010. Ligada ao final da ponte, foi construída a CE-010 até o entroncamento com a CE-040,                
finalizada em 2018, a qual, segundo o Governo do Estado do Ceará, é uma obra importante                
que visa a integração e maior mobilidade entre os portos do Mucuripe e Pecém, principais               
portos do Estado do Ceará. Após a construção desse trecho nota-se o problema do avanço da                
areia em direção às rodovias, isso explica-se pelo fato de serem dunas móveis e sua               
movimentação é um processo natural, ocorrendo com frequência em regiões litorâneas           
dominadas por ventos que sopram costa adentro e essas condições são plenamente satisfeitas             
na região do litoral de Fortaleza ( BRANDÃO , 1998, p. 50). Visto isso, ocorre a retirada dos                
sedimentos das dunas da rodovia, no entanto, o problema maior é o descumprimento do              
acordo feito com os moradores e ONGs que defendem a área, a realocação totalmente errônea               
e despreparada dos sedimentos da duna, conhecida como Duna do Pôr do Sol da praia de                
Sabiaguaba. 

 
Brandão (1998, p. 44) fala sobre os aspectos limitantes da região litorânea, cita o              

cuidado com a implantação de complexos viários próximos destas regiões dunares. E é este o               
caso que abordamos como objeto desta pesquisa, em cuja área vêm sendo retirados             
sedimentos do campo de dunas móveis (na Sabiaguaba, bairro de proteção ambiental no             
município de Fortaleza- CE) por atualmente existir a CE – 010, ligada a Avenida Dioguinho,               
onde as mesmas cruzam a APA do Parque Municipal de Dunas da Sabiaguaba (PNMDS). A               
retirada de sedimentos está acontecendo em função da justificativa que esta vem obstruindo a              
via. 
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Segundo Mendonça (2002), o processo expansão urbana é um fator preponderante para            
a alteração da dinâmica dos elementos da natureza, comprometendo a qualidade de vida da              
população das mais variadas formas, sendo este um processo impulsionador para a forte             
expansão imobiliária que está constantemente ameaçando o sistema de dunas devido ao baixo             
custo e a facilidade da retirada da areia, assim, sendo alvo da indústria da construção civil. A                 
construção da ponte de 490 metros que liga o final da Praia do Futuro II (ou Caça e Pesca) à                    
praia da Sabiaguaba, passando sobre o rio Cocó, foi responsável por diversos problemas             
ambientais. 

 
Atualmente, o mangue e os campos de dunas encontram-se desprotegidos mesmo com            

a existência de duas Unidades de Conservação: Área de Proteção Ambiental e o Parque              
Natural Municipal de Dunas da Sabiaguaba (PNMDS) criados em 2006. Os campos de dunas              
característicos da área são importantes elementos de manutenção de areia na praia e filtragem              
da água.  
 
Metodologia 

Com a finalidade de entender os processos que ocorrem na Praia da Sabiaguaba, os              
procedimentos metodológicos usados foram: o levantamento bibliográfico conceitual, que         
abordou as dinâmicas costeiras, o processo de urbanização no litoral e impactos ambientais;             
produção cartográfica para localizar espacialmente a área de pesquisa aplicando técnicas de            
geoprocessamento e análise de dados; a análise jornalística, das leis, dos códigos para o              
melhor entendimento da problemática em questão e que evidenciasse a atuação das ONGs e              
dos moradores da área. 

 
Após essa etapa procedeu-se com organização e compilação dos dados e das            

informações, discussão e análise dos resultados e, finalmente, análise textual e redação do             
trabalho, com vistas a apresentar e discutir os resultados dessa pesquisa que vem sendo              
desenvolvida pelo PET-CCT desde o ano de 2018. Vale salientar que para além da pesquisa               
em si, o grupo tem participado de ações sociais periódicas na área, como, por exemplo,               
participação nos mutirões de limpeza do mangue.  

 
Resultados e Discussão 

Com a criação do Plano de Manejo de Sabiaguaba (2010) foram estabelecidas normas             
para o uso sustentável da área e o manejo dos recursos naturais de forma correta. Segundo o                 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), de 18 de julho de 2000, em seu art.                
27 e parágrafos: 
 

Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo.  
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§ 1 o O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua               
zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o           
fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades            
vizinhas. 
§ 2 o Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das            
Reservas Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das        
Áreas de Proteção Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e           
das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a ampla          
participação da população residente.  
§ 3 o O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado              
no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação. 

 
A Área de Proteção Ambiental e o Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba              

são áreas de fiscalização dos órgãos públicos para o desenvolvimento sustentável local.            
Porém, a utilidade desta área de proteção não é de utilidade simplesmente da comunidade que               
reside no local, mas também de construções que sejam aprovadas pelo Conselho Gestor da              
Sabiaguaba (CGS) criado pelo Decreto nº 12.970, de 26 de Junho de 2016, com a participação                
da população em relação à necessidade do Poder Público, partindo do princípio que a APA               
tem seus objetivos já definidos no processo de estabelecer ações de conservação ambiental e              
não apenas de preservação. Isso demonstra que a utilização da área pode estabelecer ações              
indesejadas pelos membros da comunidade e afetando o espaço, trazendo perspectivas de            
ocupação desordenada e/ou indesejadas pelos locais. 

 
Vale ressaltar que Conselho Gestor da Sabiaguaba (CGS) foi constituído com o            

objetivo de consolidar e legitimar o processo de planejamento e gestão participativa e tem um               
papel de grande importância para a fiscalização, pois faz o acompanhamento da execução e              
aplicação do Plano de Manejo das Unidades de Conservação da Sabiaguaba, garantindo o seu              
caráter participativo, manifestando-se quando houver obra que cause impacto no entorno e            
auxiliar na captação e otimização dos recursos para o desenvolvimento sustentável das áreas             
protegidas. O conselho gestor deve ter a representação de órgãos públicos, tanto da área              
ambiental como de áreas afins (pesquisa científica, educação, defesa nacional, cultura,           
turismo, paisagem, arquitetura, arqueologia e povos indígenas e assentamentos agrícolas), e           
da sociedade civil, como, por exemplo, a população residente e do entorno, população             
tradicional, povos indígenas, proprietários de imóveis no interior da UC, trabalhadores e setor             
privado atuantes no local, comunidade científica e organizações não-governamentais com          
atuação comprovada na área.  

 
Conclusões: 
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As dunas são consideradas ecossistemas dinâmicos e frágeis devido a sua propensão às             
mudanças espaciais e morfológicas, mesmo quando submetidas a pequenos  stress ambientais.           
Os impactos negativos da atividade humana em dunas costeiras têm sido consideráveis, e             
muitas delas encontram-se em adiantado estado de degradação, sendo que em alguns casos             
foram completamente removidas – tal é o caso da maior parte do litoral de Fortaleza, como a                 
Praia de Iracema, Mucuripe e Praia do Futuro. Nesse ritmo, trata-se apenas de uma mera               
questão de tempo, para que se assente asfalto e “modernidade” no litoral de Sabiaguaba              
( PINHEIRO   et al. , 2008). 

 
Visto que o problema maior é o descumprimento do acordo feito com os moradores e               

ONG’s que defendem a localidade, visto que está sendo feita uma realocação totalmente             
questionável dos sedimentos da duna conhecida como Duna do Pôr do Sol da praia de               
Sabiaguaba. Segundo a diretora e advogada do Instituto Verdeluz, uma das ONGs atuantes na              
área, a ação aprovada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA)             
de retirada dos sedimentos dunares pelo Departamento Estadual de Rodovias (DER) como            
alternativa menos degradante do que a construção da rodovia, estava sujeita à condicionantes             
de recuperação da área degradada e retorno dos sedimentos para o Parque Municipal das              
Dunas da Sabiaguaba, no entanto, o que foi visto no local foi a retirada não apenas da areia                  
que ocupava a rodovia, mas sim do corpo da duna, diferente do que foi acordado,               
preocupando os ambientalistas a degradação do meio ambiente e as consequências futuras que             
essa ação pode acarretar.  

 
Em 2010 foi aprovado o Plano de Manejo para as duas UCs, no entanto, a comunidade                

tradicional composta por cerca de 30 famílias que estão lá há mais de 100 anos, ainda espera o                  
documento ser efetivado. Segundo os moradores, nas duas unidades não existem placas ou             
qualquer sinalização e nem fiscalização. 

 
Placas informativas e orientadoras da importância e da diversidade socioambiental;          

monitoramento; campanhas de educação ambiental; construções com práticas permaculturais         
(único parque no Brasil com zoneamento permacultural) etc., não foram priorizadas (mesmo            
estando projetadas e caracterizadas como fundamentais para a gestão das UCs) e, dessa forma,              
gerando problemas sérios na continuidade das qualidades ambientais e nas importantíssimas           
funções ecológicas das dunas, manguezais, fauna, flora, reservas estratégicas de água doce do             
freático, captura de dióxido de carbono, dissipadoras das ilhas de calor e amenizadora do              
clima urbano, sítios arqueológicos, entre outras. Ressaltamos que a APA comporta-se como a             
zona de amortecimento (exigência do SNUC) e deve ser tratada de modo especial, de modo a                
minimizar possíveis impactos que possam interferir na qualidade ambiental do Parque. 
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Portanto, é necessária uma ampla campanha para que a sociedade conheça o plano de              
manejo, uma vez que é esse o instrumento orientador das ações, programas, projetos e usos               
adequados para essas fundamentais UCs e, dessa forma, assegurar e potencializar a qualidade             
de vida dos fortalezenses e a biodiversidade. 
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EXPERIMENTANDO CIÊNCIA: FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação. 

Resumo 

O “Experimentando Ciência” foi desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal 

de educação, após identificação da demanda  de uma formação continuada das professoras 

e professores do ensino básico no que se relaciona a disciplina de ciências. A partir então 

do desenvolvimento do projeto, o grupo se engajou em selecionar experimentos que 

trariam uma boa base sobre temas principais, compilando assim uma apostila com riqueza 

de conteúdo experimental a nível básico.  

A atividade se mostra enriquecedora para todas e todos, graduandos(as), alunos(as) e 

professores(as). Aos docentes por terem esse contato inicial com a experimentação, aos 

estudantes da graduação em Química por terem esse contato com as professoras(es) que 

trazem consigo dúvidas e uma experiência prática docente incrível que agrega muito a 

formação dos bacharéis e licenciandos(as) em Química, e sem dúvida também existe 

transformação  na realidade dos alunos e alunas atendidos pelas professoras que passam 

pela formação continuada, que tem a partir daí a oportunidade de desde o início de sua 

formação ter o contato com a experimentação   científica, favorecendo entendimento,  

acessibilidade e desmistificação da ciência. 

 

Palavras – chave  

Ensino, Educação em Química, Extensão. 
 

Introdução 

O projeto “Experimentando Ciência”, elaborado pelo PET Química da UFPR, surgiu a 

partir do projeto “Cientistas na Escola” desenvolvido junto à Secretaria Municipal de 

Educação de Curitiba (SMEC). Ao levar para as escolas experimentos relacionados com 

o cotidiano das crianças e vinculados com o conteúdo programático do ensino 

fundamental, o grupo constatou a demanda pela qualificação das(os) professoras(es) que 

não utilizavam a estratégia de explorar experimentos como ferramenta adicional para o 

ensino de ciências. 
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Não existe uma metodologia específica para ensinar ciências, uma vez que um conjunto 

de artifícios podem ser utilizados para a construção do conhecimento. Diante disso, uma 

importante ferramenta didático-pedagógica é a experimentação. Se utilizada de forma 

contextualizada e problematizada possibilita a relação entre fenômenos e teorias, sendo 

essencial que o(a) professor(a) tenha nitidez sobre o papel da experimentação, pois é a 

partir de reflexões críticas que o(a) educador(a) consegue criar relações entre as partes 

teóricas, práticas e pedagógicas (TAHA et al , 2016).Segundo Giordan (1999) é consenso 

entre os(as) professores(as) de ciência que a experimentação é capaz de motivar os(as) 

alunos(as) dos diversos níveis de escolarização, pois ela costuma trazer atividades de 

caráter lúdico, essencialmente ligadas aos sentidos. 

 Atuação do(a) professor(a) requer que este compreenda as demandas contemporâneas e 

perceba o seu papel como agente de transformação e, consequentemente, estimule os(as) 

educandos(as) a buscarem soluções para a realidade social na qual estão inseridos(as) 

(FERNANDES E SILVA; BASTOS, 2012). Diante disto, a formação continuada de 

docentes parte da necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de reflexões 

críticas sobre a própria prática pedagógica. 

Ao conciliar a importância do uso da experimentação no ensino de ciências com a 

necessidade de formação continuada dos(as) profissionais da educação, o grupo PET 

Química da UFPR elaborou um curso contendo experimentos químicos com materiais de 

fácil acesso, com objetivo de proporcionar uma base teórica e prática para os(as) 

professores(as) do ensino fundamental da rede municipal de educação de Curitiba.   

 

Metodologia 

O curso foi dividido em módulo presencial e à distância, assim buscando uma análise 

conjunta dos desafios da prática docente e estratégias de ensino. 

O curso presencial foi elaborado em conjunto pelos discentes participantes do PET 

Química e reuniu experimentos de temas solicitados pela SMEC. Os temas englobaram 

tanto conteúdos didáticos do ensino fundamental, como explicações da ciência existente 

no cotidiano, com um viés de divulgação científica. Foram estes: constituição da matéria, 

solubilidade, soluções e misturas, densidade, ácidos e bases, reações de oxidação e 

redução e química do cotidiano. Os experimentos escolhidos para serem trabalhados com 

os(as) professores(as) foram organizados em uma apostila do curso, contendo não 

somente a metodologia do experimento, mas também a explicação do mesmo e sugestões 

de discussão com os(as) alunos(as). O projeto ganhou uma identidade visual, estampada 

na apostilas e outros itens de divulgação do curso, aqui demonstrada pela Figura 1. 
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Fonte: Autores (as). 

Figura1 - Logo criada para compor a identidade visual do projeto. 

 

 

As práticas do módulo presencial foram desenvolvidas no laboratório de química geral 

da UFPR e foram ministradas pelos(as) discentes de bacharelado e/ou licenciatura em 

química participantes do PET Química, com o auxílio do professor tutor do grupo. Os 

experimentos foram demonstrados para o grupo de professores(as) e seus conceitos 

discutidos. Após esse momento, os(as) professores(as) da rede municipal foram 

distribuídos em grupos nas bancadas e, auxiliados pelos(as) discentes do PET Química, 

realizaram eles(as) mesmos(as) os experimentos e tiveram mais uma oportunidade de 

levantar dúvidas e discutir conceitos. O curso contou com 4 aulas presenciais de 3h de 

duração sendo que cada aula abordou um ou dois temas da apostila, de acordo com a 

complexidade dos mesmos. 

O módulo à distância foi desenvolvido através de uma plataforma online em que os(as) 

professores(as) tinham liberdade para interagir com os(as) integrantes do PET Química, 

trazendo suas dúvidas e solicitações relacionadas aos experimentos. A plataforma 

também foi usada para compartilhar os êxitos dos(as) professores(as) ao levar os 

experimentos aprendidos no curso para suas salas de aula, atividade esta solicitada como 

forma de avaliação por meio de relatos e registros fotográficos. 

A primeira edição do curso foi realizada no segundo semestre de 2018 e contou com 20 

professoras pedagogas atuantes nas séries iniciais do ensino fundamental. Em 2019, 

novos experimentos foram adicionados à apostila para a realização da segunda edição no 

primeiro semestre do ano. Além disso, o PET Química tem assumido um compromisso 

de melhorar a abordagem das formas de experimentação, buscando trabalhá-las de modo 

mais eficiente a cada edição do curso.  

 

Resultados e Discussão 

O curso Experimentando Ciência contribuiu para a experimentação problematizadora 

de pelo menos 500 crianças, visto que cada professora do curso atendia em média 25 

alunos(as). Todas as professoras aplicaram os ensinamentos em sala de aula, e 
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disponibilizaram fotos e relatos sobre os experimentos na plataforma online Cada 

professora aplicou, pelo menos, dois experimentos em sala de aula, sendo que um deveria 

ser dos desenvolvidos nos módulos presenciais e o outro se relacionava a experimentos 

pesquisados pelas professoras e desenvolvidos nos módulos à distância em parceria com 

os(as) PETianos e PETianas do Programa. 

Em pesquisa realizada pelas professoras junto aos(as) alunos(as) que entraram em contato 

com os experimentos como estratégia para o ensino de ciências, todos manifestaram 

maior motivação e compreensão dos assuntos envolvidos quando eram explicados após 

os experimentos. 

Como primeira avaliação do projeto, foi disponibilizado às professoras um questionário. 

Os resultados expressaram um ótimo efeito do curso para com a realidade das professoras, 

oferecendo maior confiança e segurança para desenvolverem as atividades de forma 

adequada. Alguns relatos foram: professora A - “O curso é esclarecedor, de linguagem 

simples e planejado com coerência à realidade da escola.”; Professora B - “O curso tem 

mostrado a praticidade de aplicar ciência com pequenos”. Embora tenha sido oferecido 

pela primeira vez, o “Experimentando Ciência” foi a atividade mais solicitada pelos(as) 

professores(as) do ensino fundamental em pesquisa realizada pela SMEC ao final de 2018 

e está em continuidade em 2019, com planos de edições semestrais, sendo que no 

primeiro semestre, conta com 32 professores(as) matriculados(as). 

Já na primeira edição do curso, o grupo PET Química percebeu um certo retraimento 

por parte das professoras em usar a plataforma online, cujo propósito era permitir uma 

maior interação dos(as) professores(as) com os PETianos(as) e assim ajudar no 

desenvolvimento de experimentos que atendessem especialmente a cada realidade 

escolar. Tendo identificado esse limitante , o grupo pretende pesquisar as causas desse 

retraimento e descobrir formas de melhorar a interação do módulo à distância. Também 

é um compromisso do PET Química para as edições de 2019, aprimorar as formas de 

avaliação do projeto, de forma a pontuar melhorias para o mesmo.  

 

Conclusões: 

O projeto Experimentando Ciência tem sido um grande motivador de professores(as) da 

rede municipal de educação de Curitiba no ensino de ciências para os(as) alunos(as) das 

séries iniciais do ensino fundamental. É um projeto que atende necessidades urgentes da 

nossa sociedade e com grande potencial para crescer e abordar outras áreas além da 

ciência química. 

Além dos(as) professores(as) e alunos(as) do ensino básico, o projeto traz um crescimento 

imensurável para os(as) PETianos(as), pois une em si a tríade sobre a qual o PET foi 

pensado e estruturado. O Experimentando Ciência é um projeto de extensão, pois os(as) 

PETianos(as) estão levando indiretamente química experimental paras inúmeras salas de 

aula, fazendo uma ligação direta entre a Universidade e a escola de ensino básico. É um 

projeto de ensino, visto que os(as) PETianos(as) são desafiados(as) a ensinar conceitos 
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químicos e como aplicá-los a professores(as) formados(as) nas mais diversas áreas, 

principalmente pedagogos(as). Por fim, é um projeto que envolve pesquisa, uma vez que 

é necessário desenvolver métodos eficientes de pesquisar o impacto causado por ele na 

forma de ensinar dos(as) professores(as) participantes e na visão sobre ciência dos(as) 

alunos(as) destes(as).  
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EXPO UFPE  
A atuação do PET Ciências Sociais para conhecimento prévio do curso de graduação 

 

MARTINS, Marcos 1; COSTA, Jéssica 2; VILELA, Lucylle3; FONTE, Eliane4. 
 

marcos_9632@hotmail.com 
 

PET Ciências Sociais, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco. 
 

EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 
 

 

Resumo 
 

O PET - Ciências Sociais participa anualmente da EXPO UFPE, no Centro de 

Convenções da UFPE. Neste evento, com entrada gratuita, professores e estudantes 

apresentam os cursos de graduação oferecidos pela UFPE, auxiliando os estudantes do 

ensino médio na sua escolha profissional. Está iniciativa tem por objetivo diminuir os 

altos índices de evasão do curso, por observar que Ciências Sociais possuía a maior taxa 

de evasão do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), com a modalidade 

bacharelado em taxas de 18,40% e Licenciatura 15,32%. (UFPE, 2016). Nesse sentido, 

anualmente, o Grupo PET de Ciências Sociais faz a apresentação do curso de ciências 

sociais da UFPE, aos estudantes do ensino médio e compartilha as experiências 

acadêmicas dos membros do programa, bem como, se propondo a resolução de dúvidas 

quanto a natureza do curso e da profissão do cientista social. Ao longo de dois dias, nos 

turnos da manhã e da tarde, por meio de exposições orais, utilizando vídeos, banners, 

imagens sobre o curso e distribuição de folders aos estudantes do ensino médio. 

 

Palavras – chave  
Escolha do Curso Superior; Evasão; Extensão 

 

Introdução 
 

A Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

fundou o Programa Especial de Treinamento – PET em 1979 com a proposta de 
aperfeiçoar grupos de estudantes que demonstrem as habilidades necessárias em cursos 

de graduação das IES. E dez anos mais tarde, em 1989, o PET – Ciências Sociais é  
 
 
 

1 Petiano e discente (bolsista) do Grupo PET Ciências Sociais e discente do Curso de Ciências Sociais 
da UFPE.

  

2 Petiana e discente (bolsista) do Grupo PET Ciências Sociais e discente do Curso de Ciências Sociais da 
UFPE.

  

3 Petiana e discente (bolsista) do Grupo PET Ciências Sociais e discente do Curso de Ciências Sociais 
da UFPE.

  
4 Tutora do Grupo PET Ciências Sociais e docente do Departamento de Sociologia da UFPE.
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implementado na Universidade Federal de Pernambuco graças aos esforços de Heraldo 
Pessoa Souto Maior, na busca de uma formação o mais ampla possível.  

Duas décadas depois de seu surgimento, o programa é transferido para a 

Secretaria de Educação Superior – SESu do Ministério da Educação. Mas é em 2004 

que ocorre a modificação mais profunda, e o PET passa a ser a sigla de Programa de 

Educação Tutorial. Com essa mudança, o Programa amplia seu campo de ação e 

possibilita o avanço do processo de democratização da educação de nível superior no 

país, guiado pelos princípios basilares do ensino, pesquisa e extensão. Com isso, o PET 

passa a impulsionar a qualidade dos cursos de graduação, bem como as competências 

fundamentais desses futuros profissionais no mundo do trabalho.  
Pensando nestes objetivos, o PET - Ciências Sociais procura dialogar com a 

comunidade extra universitária por meio dos seus projetos, de modo a compartilhar as 

suas atividades e engajar o público em suas atividades. Nesse sentido, o grupo participa 

anualmente da EXPO UFPE. O evento é promovido pela Diretoria de Informação 

Gerencial e Infraestrutura Acadêmica (Digi) da Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos 

(PROACAD), o evento é uma feira de exposição dos cursos de graduação sediados no 

Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco, destinadas aos estudantes do 

ensino médio de todo o Estado.  
A atividade foi programada no Calendário Acadêmico para ser realizada em 

outubro de 2018, no Centro de Convenções da UFPE. Neste evento, com entrada 

gratuita, professores e estudantes apresentam os cursos de graduação oferecidos pela 

UFPE, auxiliando os estudantes do ensino médio na sua escolha profissional. 

Anualmente, o Grupo PET de Ciências Sociais faz a apresentação do curso de ciências 

sociais da UFPE, aos estudantes do ensino médio as experiências acadêmicas dos 

membros do programa, bem como, se propondo a resolução de dúvidas quanto a 

natureza do curso e da profissão do cientista social. 

 

Metodologia 
 

Ao longo de dois dias, nos turnos da manhã e da tarde, por meio de exposições 

orais, utilizando vídeos, banners, imagens sobre o curso e distribuição de folders aos 

estudantes do ensino médio. Buscando um distanciamento da linguagem acadêmica, os 

materiais apresentados visavam uma melhor apreensão dos estudantes do Ensino Médio 

sobre o que é as Ciências Sociais - principalmente Sociologia e Antropologia - 

apresentando livros clássicos e manuais da área. Ademais, os petianos buscaram 

apresentar um pouco da atividade do PET Ciências Sociais, explicando a atividade junto  
à graduação, assim como seus respectivos temas de pesquisa, a fim de demonstrar a 
gama de possibilidades que o cientista social possui de atuação. 

 

Resultados e Discussão 
 

Em pesquisa realizada no ano de 2016, coordenada pela Pró-Reitoria de 

Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN), a Universidade Federal de 

Pernambuco buscou compreender a causa das evasões nos cursos presenciais de 

graduação com os alunos do ano de 2015. Na ocasião foram enviados 359 e-mails 

solicitando a participação na pesquisa e apenas 79 retornaram com informações.Naquela 

ocasião 22% da amostra referiu que o motivo de desligamento foi o trabalho, por não 
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conseguir conciliar trabalho com estudo. Em seguida a esses dois motivo foi 

identificado a aprovação em outro vestibular (11%) e, a aprovação em concurso público 

com 9%. Um outro dado importante foi a insatisfação com o curso com 13%, refletindo 

a escolha indevida do curso, fato que pode ser explicado devido o aluno não ter uma 

noção básica do seu curso ao optar na hora de fazer o vestibular. Foi observado, 

também, que o curso de Ciências Sociais possuía a maior taxa de evasão do Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), com a modalidade Bacharelado em taxas de 

18,40% e Licenciatura 15,32%. (UFPE, 2016).  
Entre as motivações citadas na pesquisa “Causas da evasão de alunos nos cursos 

de graduação presencial da UFPE”, a segunda maior razão para a evasão dos cursos de 

graduação “foi a insatisfação com o curso com 13%, refletindo a escolha indevida do 

curso, fato que pode ser explicado devido o aluno não ter uma noção básica do seu 

curso ao optar na hora de fazer o vestibular”. Nesse sentido, a EXPO UFPE, atividade 

promovida pela Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos (PROACAD), visa a exposição 

do curso de graduação pelos discentes a fim de uma melhor escolha no curso superior e 

breve conhecimento do funcionamento universitário. Para o curso de Ciências Sociais, é 

realizado uma parceria junto com o PET Ciências Sociais - UFPE, em que anualmente 

os petianos promovam tal atividade extensionista de apresentação do curso para os 

alunos de ensino médio - público alvo do evento.  
A atividade busca, além de apresentar o curso, demonstrar as oportunidades que 

a área de atuação de um cientista social dentro e fora da universidade, como trabalho em 

pesquisa de opinião pública, Organizações Não Governamentais (ONG), assessoria em 

partidos políticos, carreira acadêmica. É apresentado, junto a isso, o prestígio do curso 

em âmbito nacional visto que o curso possui três docentes da UFPE - Heraldo Souto 

Maior, Silke Weber e Josefa Salete Barbosa Cavalcanti - agraciados com o Prêmio 

Florestan Fernandes que busca reconhecer a atuação de pessoas que possibilitou a 

formação de novos pesquisadores e/ou tiveram atuação pioneira na Sociologia brasileira 

(Sociedade Brasileira de Sociologia, 2009), a fim de emergir o interesse dos ouvintes 

pelo curso.  
A presença dos petianos no evento se mostrou de grande proveito, com relatos 

posteriores de autoafirmação de uma identidade junto ao curso de graduação - 

incrementando a percepção deles do funcionamento da graduação e sobre o que é ser 

um cientista social - justamente pelo esforço de didática na apresentação, sendo o 

principal motivo rotatividade presente no PET Ciências Sociais para a execução dessa 

atividade. Para além disso, os ouvintes se demonstraram interessados e surpreendido 

com as inúmeras possibilidades de atuação no curso de graduação, assim como no 

mercado de trabalho, desmistificando a ideia de um curso voltado para a esfera política 

e/ou totalmente voltado para o campo acadêmico. 

 

Conclusões: 
 

A partir da discussão proposta, pode-se concluir que esse tipo de atividade é de 

extrema importância visto que seus efeitos podem ser vistos em tres dimensoes 

diferentes: a primeira, na visibilidade do curso da graduação, visto que iniciativas 

coletivas como esta permitem que a população jovem que está prestes a ingressar no 

ensino superior passa a conhecer outros cursos, que não apenas aqueles que 

considerados criadores de profissões imperiais, como medicina, direito e engenharia 
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(COELHO, 1999); a segunda, na divulgação das atividades do grupo, viabilizando não 

apenas uma maior divulgação do curso, mas do próprio grupo e de suas atividades, de 

modo a fazer com que estudantes já entrem na universidade sabendo da existência e 

proposta de grupos PET; e a terceira, mas não menos importante, o fortalecimento de 

atividades que sejam exercidas fora da sala de reunião, buscando assim o exercício de 

trabalhar cada vez mais a dimensão extensionista do tripé universitário.  
Sendo um dos objetivos do PET estimular a melhoria dos cursos de graduação 

por meio da "atuação dos bolsistas como agentes multiplicadores, disseminando novas 

idéias e práticas entre o conjunto dos alunos do curso" (Manual de Orientações Básicas, 

p. 6, 2002) e tendo "o contato sistemático tanto com a comunidade acadêmica como um 

todo quanto com a comunidade externa à IES" como uma característica essencial, 

atividades construídas em conjunto como a EXPO UFPE fazem com que o PET 

consiga, junto com outros grupos, coordenações de curso e UFPE em geral, promover 

um espaço anual que seja possível não apenas expor cursos e atividades, mas 

principalmente conhecer demandas dos cursos, trabalhar na divulgação de temas 

importantes e construir, juntos, formas de reflexão sobre as possibilidades de exercício 

de futuras atividades profissionais, buscando cada vez mais suprir a lacuna de 

comunicação existente entre universidade e ensino médio. 
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Figura 01: Tutora e Membros do PET – Ciências Sociais responsaveis pela EXPO UFPE 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PET Ciências Sociais - UFPE 
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Figura 02: Estande do curso de Ciências Sociais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: PET Ciências Sociais - UFPE 
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 

 

Resumo 

Na atual conjuntura global, em que o homem se depara com intensa exploração dos recursos 

naturais do planeta e suas consequências insustentáveis para a manutenção da vida com 

qualidade para todos e que o homem tem a percepção que os recursos naturais são finitos, 

percebe-se que a química pode ser utilizada como ferramenta eficaz para a educação 

ambiental. Educar a comunidade para repensar suas ações significa instruí-la, socializar o 

conhecimento gerado pelo desenvolvimento científico e tecnológico e, nesse sentido, a 

universidade pode contribuir com seu papel de auxiliar na formação de cidadãos críticos e 

conscientes. Dessa forma, no presente projeto trabalhou-se o ensino de química 

contextualizado, com experimentos simples e com substâncias do cotidiano, com pesquisa e 

filmes, como forma de auxiliar os jovens do ensino médio e adultos do EJA no entendimento 

da importância da química na sociedade atual, visando a formação de um cidadão crítico e 

consciente do seu papel na sociedade. No presente trabalho mostrou-se também as 

possibilidades da integração da universidade com a comunidade numa relação recíproca de 

transferência de saberes. 

 

Palavras – chave  

Cidadãos, educação, química na sociedade. 

 

Introdução 

A química está presente no cotidiano das populações e intrinsecamente associada à vida e, 

como ciência que estuda as transformações da matéria, pode contribuir em muito para que o 

cidadão reelabore conceitos que possui a respeito de procedimentos e processos muitas vezes 

comuns no seu dia a dia. Percebe-se que com o crescente desenvolvimento científico e 

tecnológico, a universidade deve ter a importante missão de levar o conhecimento gerado na 

academia para a população e, dessa forma, contribuir para o aprimoramento do ser humano, 

auxiliando-o a compreender o mundo em sua permanente transformação e nele intervir de 

modo responsável e ético. Como uma ciência, que permeia de forma fascinante a nossa vida 
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apresentando uma forma própria de pensar e falar sobre o mundo, o entendimento da química 

pode ajudar o cidadão a participar da sociedade industrializada e globalizada, na qual a 

ciência e a tecnologia desempenham um papel cada vez mais importante.  

Aprender química é se envolver num estudo das substâncias ao nosso redor, de onde vêm, 

quais suas propriedades, que utilidades possuem e quais as vantagens ou problemas que 

eventualmente podem trazer à humanidade. O conhecimento da química e a correta utilização 

de seus princípios podem contribuir para o bem-estar da humanidade e evitar problemas, 

principalmente de ordem ambiental. Assim, dominar os conceitos científicos e compreender 

os fenômenos que acontecem ao nosso redor é uma importante condição para o exercício da 

cidadania. 

A comunidade de São José do Rio Preto e região é carente em termos de atividades 

formadoras fora da sala de aula, como atividades em museus e Centros de Ciências. Dessa 

forma, a Unesp de São José do Rio Preto, exerce um importante papel de formação junto à 

comunidade local como geradora de ensino integrado à pesquisa e extensão, desenvolve 

saberes que tem sido compartilhado com a comunidade tendo assim, se destacado na 

sustentação e fortalecimento a Programas de Extensão à Comunidade. O Curso de Química, 

um dos pioneiros da região, conta com grupo de docentes e alunos com experiência no 

desenvolvimento de ações educativas junto à comunidade. São constantemente solicitados 

para darem suporte técnico e científico em Feiras de Ciências, a ministrarem oficinas junto às 

escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio do município e região, dentre outras 

atividades que desenvolvem levando ciência para a comunidade. 

 Buscando aumentar o nível de escolaridade da população brasileira os governos, federal e 

estadual, instituem o programa de Educação de Jovens e Adultos que perpassa todos os níveis 

da Educação Básica do país. Esse programa oportuniza aos jovens e adultos, que não 

iniciaram ou concluíram os Ensinos, Fundamental ou Médio na idade adequada, de acordo 

com a legislação, terem acesso a essas etapas da escolaridade por meio de cursos e avaliações 

voltadas a essa modalidade de ensino (SILVA et al, 2013). Os alunos do EJA são, 

particularmente, diferenciados daqueles do Ensino Fundamental e Médio já que possuem 

amplo conhecimento adquirido ao longo da vida. Quando voltam para a escola se sentem 

muitas vezes desinteressados com aulas teóricas que não mostram sentido ao seu modo de 

vida. Esse desinteresse também ocorre por parte dos alunos do Ensino Médio regular, 

especialmente do período noturno, por aulas de química meramente expositivas (PAZ et AL, 

2010). Pensando em melhorar a qualidade do ensino destinado ao EJA e ao Ensino Médio 

regular, o PET Química Ambiental junto à professora Siomara Miranda dos Santos Corrêa da 

Escola Estadual Prof. Adahir Guimarães Fogaça desenvolveram atividades lúdicas e oficinas 

temáticas em química, juntando as séries do EJA com o Ensino Médio. Dessa forma, 

trabalhou-se o ensino de química contextualizado como forma de conscientizar os 

participantes e contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes. 
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Métodos utilizados 

As atividades foram planejadas em reuniões do grupo PET Química Ambiental com o auxílio 

dos colaboradores e em conjunto com a professora de química Siomara Miranda dos Santos 

Correa da Escola Estadual Prof. Adahir Guimarães Fogaça, onde o projeto foi desenvolvido. 

Os beneficiários do projeto foram os alunos do Ensino Médio regular e do EJA. O projeto foi 

desenvolvido como descrito a seguir:  

Etapa 1. Uma reunião prévia com a professora da escola foi feita, no início do mês de março, 

para definição dos encontros ao longo do ano e da ordenação das atividades em consonância 

com o conteúdo curricular do público alvo. Os temas escolhidos para serem trabalhados 

dentro da temática ambiental foram “Poluição Química do Solo”, “Desertificação”, “Poluição 

do Ar causada pelos Carros e Indústrias”, “Reutilização e Reciclagem do Lixo”, “Poluição 

Natural”, “Agroquímicos no Solo”, “Radioatividade”, “Tratamento de Água”, “Pulverização 

de Lavouras com Agrotóxicos”, “Eutrofização das Águas”, “Decomposição da Matéria 

Orgânica” e “Poluição Física”.  

Etapa 2. Ocorreram encontros mensais com os alunos do EJA e do Ensino Médio no período 

de abril a junho. Realizou-se uma sessão dialogada com os alunos com o auxílio do filme de 

curta metragem “A história das coisas”, abordando a importância da química no 

desenvolvimento científico e tecnológico e a conscientização para as questões ambientais. 

Etapa 3. Cada integrante do Grupo PET Química Ambiental ficou responsável por um dos 

temas listados na etapa 1.  

Etapa 4. No mês de julho foram formados grupos de trabalho entre os alunos do EJA e do 

Ensino Médio. Cada petiano ficou responsável por um grupo, como monitores, e foram 

distribuídos os temas para que eles fizessem uma pesquisa bibliográfica. O contato entre os 

monitores e os alunos foram realizados por meio do whatsApp.  

Etapa 5. Entre o mês de agosto a outubro ocorreram encontros presenciais para discussão dos 

temas e dos trabalhos a serem apresentados na feira de ciências. Os trabalhos foram montados 

pela equipe, sob a orientação dos executores do projeto, na forma de painel, jogos e/ou 

experimentos.  

Etapa 6. Em novembro foi realizada a Feira de Ciências na escola para que os grupos 

apresentassem o trabalho feito para a comunidade escolar.  

Etapa 7. Visita a universidade no final de novembro. Como a maioria trabalha a visita ocorreu 

no período das 19h às 22 h. Esta visita monitorada foi planejada para que os alunos 

conhecessem a universidade pública, os mesmos fizeram um tour pelo o campus com os 

petianos para conhecerem melhor a universidade. Os alunos também foram levados até o 

laboratório de química onde foi feita uma oficina de produção de sabão reutilizando o óleo de 

cozinha. No final da atividade realizou-se a premiação dos melhores trabalhos apresentados 

na feira e os alunos receberam certificado de participação no projeto. 
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Resultados e Discussão 

O projeto permitiu a integração da universidade com a comunidade propiciando a troca de 

informações e experiências. Além disso, também contribuiu para que os estudantes 

reelaborassem seus conhecimentos por meio da maior abrangência dos aspectos das ciências e 

tecnologia apresentados a eles, formando cidadãos mais críticos. O trabalho contribuiu com a 

conscientização da comunidade sobre a importância de se conhecer aspectos da química com 

o fim de minimizar a ocorrência de acidentes ambientais e sensibilizar a sociedade sobre o 

consumo consciente. Aos petianos foi possível complementar a formação pessoal e 

profissional dos envolvidos no projeto, desenvolvendo a capacidade de síntese de temas 

complexos e habilidade de linguagem acessível a cada tipo de público.  

Além dos dados qualitativos apresentados, oitenta alunos participaram ativamente dos 

trabalhos e destes, 40 responderam um questionário de 4 perguntas objetivas, cujos resultados 

estão apresentados nas Figuras de 1 a 4. O questionário foi elaborado para se ter uma 

percepção quantitativa da efetividade da atividade realizada.  

 

Figura 1: Gráfico de avaliação do desempenho dos petianos no projeto 

           
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 2: Gráfico de avaliação do desempenho do grupo como um todo 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 3: Gráfico de avaliação da Feira de Ciências realizada 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 4: Gráfico de avaliação do conhecimento adquirido pelos alunos com o projeto 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Conclusão: 

Pela percepção qualitativa e quantitativa do grupo, o trabalho atingiu o objetivo que foi  de 

utilizar a química para agregar saberes e contribuir para a formação de cidadãos conscientes 

do seu papel para a construção de uma sociedade mais humana e sustentável. 
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EIXO TEMÁTICO: Sustentabilidade como meio de Transformação 

 

 

Resumo: O levantamento florístico é uma ferramenta indispensável para o conhecimento de 

um ecossistema, pois visa conhecer as espécies que ocorrem em uma determinada área 

geográfica. O objetivo do presente trabalho foi realizar o levantamento florístico e caracterizar, 

por meio de medidas dendrométricas, os indivíduos arbóreos do Horto Florestal do Centro de 

Saúde e Tecnologia Rural da Universidade Federal de Campina Grande, em Patos-PB, cuja área 

é de aproximadamente 4,3 hectares. Em Fevereiro de 2019, foi realizado um censo e 

mensurados todos os individuos que se encontravam na área, totalizando 10 dias de coletas. 

Todos os indivíduos arbustivo-arboreos cuja circunferência a altura do peito (CAP) ≥ 6,0 cm, 

foram medidos com auxílio de fita métrica. Na medição da altura total (HT), foi utilizada uma 

mira topográfica com 4 m de altura com precisão de 0,5 m. As espécies foram identificadas em 

campo pelo nome comun e, posteriormente, se fez a confirmação dos nomes na literatura 

especializada. Considerando a sanidade dos indivíduos foi feita a classificação como sadias, 

doentes e mortas. Para as estimativas das características dendrométricas foi usada uma planilha 

eletrônica. Foram quantificados 4220 indivíduos arbustivo-arbóreos distribuídos em 18 

famílias, 47 gêneros e 49 espécies. Das espécies que apresentaram maior número de indivíduos 

destacam-se: Leucaena leucocephala (34,15%), Prosopis juliflora (26,82%), Mimosa 

tenuiflora (8,36%), Azadirachta indica (5,19 %). As espécies foram classificadas em nativas 

(1197) e exóticas (3016). Quanto a sanidade 3300 espécies estão sadias, 619 doentes e 301 

mortas. A família Fabaceae apresentou o maior número de espécies. Constatou-se que duas 

espécies exóticas predominam e se sobressaem em relação as nativas, destacando a L. 

leucocephala e P. juliflora. Portanto, é necessária a execução de ações, como por exemplo, o 

desbaste de espécies exóticas e o plantio de nativas.  

 

Palavras – chave: levantamento florístico, ecossistemas, censo. 

 

 

Floristry and Dendrometric Characteristics of Shrubby-Arboreal Individuals from the 

Forest Garden at UFCG/CSTR/UAEF-Campus of Patos-PB 
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ABSTRACT: Floristic survey is an indispensable tool in the knowledge of an ecosystem, 

because it aims to know the species that occur in a certain geographic area. The objective of 

the present work was to carry out the floristic survey and characterize the dendrometric 

measurements of the arboreal individuals of Forest Garden of the Rural Technology and Health 

Center (CSTR) at the Federal University of Campina Grande (UFCG), in Patos-PB, whose 

area is approximately 4.3 hectares. In February 2019, a 10 days collection census was taken 

and all the individuals in the area were measured. All shrub-arboreous individuals whose 

circumference at breast height (CAP) ≥ 6.0 cm, were measured using a tape measure. In the 

measurement of the total height (HT), a topographical survey was used with a height of 4m with 

an accuracy of 0.5 m. The species were identified in the field by the usual name, and later 

confirmed in the specialized literature. The health classification was given as healthy, sick and 

dead. For the estimates of dendrometric characteristics, spreadsheet was used. A total of 4220 

shrub-tree individuals distributed in 18 families, 47 genera and 49 species were quantified. Of 

the species with the highest number of individuals, Leucaena leucocephala (34,15%), Prosopis 

juliflora (26,82%), Mimosa tenuiflora (8,36%) and Azadirachta indica (5,19%) stand out. The 

species were classified as native (1197) and exotic (3016). As for their health, 3300 species are 

healthy, 619 sick and 301 dead. The Fabaceae family presented a larger number of species. It 

was verified that two exotic species predominate and stand out when compared to the native 

ones, emphasizing L. leucocephala and P. juliflora. It is necessary to carry out actions, such as 

the thinning of exotic species and the planting of native species. 

 

Keywords: floristic survey, ecosystem, census. 

 

 

Introdução 

A região semiárida do nordeste do Brasil apresenta características climáticas complexas, 

com elevados níveis de radiação solar e precipitações irregulares e mal distribuídas no tempo e 

no espaço. A flora e a fauna distribuídas na região estão submetidas à escassez de água, às 

variações climáticas e à ação do homem e seus animais, prejudicando os seres vivos e o 

ambiente em geral (LUCENA, 2016). 

A vegetação da região semiárida é denominada de Caatinga e constitui uma das 

principais fontes de renda para a sua população, sendo uma formação florestal composta por 

espécies xerófilas e caducifólias adaptadas às variações edafoclimáticas e topográficas da 

região, com uma grande biodiversidade e com muitas espécies endêmicas, porém, submetidas 

a forte ação antrópica. 

Os efeitos da ação humana podem ser notados no Horto Florestal da UFCG campus de 

Patos-PB, que se encontra próximo ao Viveiro Florestal, onde se produzem mudas de espécies 

nativas e exóticas. Com isso, ocorrem descartes inadequados de mudas e sementes no Horto 

Florestal de maneira que as plantas exóticas suplantam as nativas que lá existem, 

homogeneizando a vegetação. 

Outra condição para que as plantas exóticas tenham se proliferado neste ambiente foi a 

presença de bovinos.  Segundo Silva (2017), em virtude de secas intensas passadas na região, 

o gado da raça Sindi da Fazenda experimental (NUPEÁRIDO), que pertencente à Universidade 
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Federal de Campina Grande, foi introduzido no Horto Florestal, como forma de garantir a 

sobrevivência do mesmo no período crítico.  

De acordo com o mesmo autor, também, na área do horto, foi realizado um manejo de 

alguns indivíduos das espécies exóticas Prosopis juliflora (algaroba) e Leucena leucocephala 

(leucena). Considerando que estas espécies são exóticas invasoras, Dantas, Souza (2004), diz 

que são consideradas a segunda maior ameaça à biodiversidade mundial e sua introdução fora 

do limite de origem conhecido, ocorre devido a dispersão acidental e/ou intencional das 

atividades antrópicas. 

Em vista disso, para Guedes-Bruni (1997), o levantamento florístico denota uma 

importante etapa no conhecimento de um ecossistema, pois visa conhecer as espécies que 

ocorrem em uma determinada área geográfica. Em consonância, Souza (2016) reitera que, além 

do conhecimento das espécies que ocorrem em uma área, o levantamento florístico permite que 

sejam feitas comparações simples entre os indivíduos arbóreos entre diversas áreas. 

Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi realizar o levantamento florístico e 

caracterizar os indivíduos arbustivo-arbóreos do Horto Florestal do Centro de Saúde e 

Tecnologia Rural da Universidade Federal de Campina Grande, em Patos-PB, através de 

medidas dendrométricas, diagnosticando o estado de conservação da vegetação presente na 

área, de forma a subsidiar ações futuras. 

 

Metodologia 

Localização e Características da Área Pesquisada  

O trabalho foi realizado no Horto Florestal ligado a Unidade Acadêmica de Engenharia 

Florestal da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG/CSTR), localizado na cidade de 

Patos-PB. O Horto possui contorno retangular e uma área de aproximadamente de 4,3 hectares, 

conforme ilustra a Figura 1. Devido ser uma área pequena, optou-se por realizar um censo das 

espécies arbustivo-arbóreas existentes na área. Para facilitar a contagem e medições dos 

vegetais, a área estudada foi demarcada com fitas e barbantes para evitar a contagem repetida 

das espécies. 

 

Figura 1. Localização geográfica do Horto Florestal na Universidade Federal de Campina Grande -

Patos, PB. 

 

Fonte: Google Earth, adaptado pelo autor 2019. 
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O censo teve início em 12 de fevereiro de 2019 e foi finalizado em 22 de fevereiro de 

2019, totalizando 10 dias de coletas. Foram mensurados todos os indivíduos cuja circunferência 

à altura do peito (CAP) ≥ 6,0 cm, com auxílio de fita métrica. Para estimar a altura total (HT), 

foi utilizada uma mira topográfica com 4 m de altura com precisão de 0,5 m. 

 

Levantamento florístico 

As espécies foram identificadas inicialmente em campo por seus nomes comuns, com o 

auxílio de um mateiro. Posteriormente, a identificação botânica foi realizada por meio de 

literatura especializada, de forma que a ficar em consonância com o Flora do Brasil 2020.  

As espécies encontradas foram classificadas de acordo com a espécie florestal, 

Circunferência na altura do peito (CAP), Circunferência na base (CNB) e altura. 

Na análise qualitativa, foram avaliados os aspectos das espécies, especificando a 

sanidade das árvores, classificando-as como: sadia, doente ou morta. Já na quantitativa foram 

feitas as frequências relativa e absoluta.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No levantamento florístico da área de estudo foram quantificados 4220 indivíduos 

arbustivo-arbóreos distribuídos em 18 famílias, 47 gêneros e 49 espécies. Foram identificadas 

4213 árvores e arbustos e 7 indivíduos não foram identificados (Tabela 1).  Das espécies que 

apresentaram maior número de indivíduos destacam-se: A Leucaena leucocephala (34,15%), 

Prosopis juliflora (26,82%), Mimosa tenuiflora (8,36%), Azadirachta indica (5,19 %). 

A predominância da L. leucocephala e P. juliflora e A. indica em relação às demais 

espécies deve-se ao rápido crescimento desta, interferências de alelospolia e alelopatia, além da 

grande adaptabilidade às condições semiáridas. No entanto, estas espécies por serem 

consideradas exóticas diminuem a diversidade da vegetação nativa, a exemplo do Pereiro, 

Cumaru, Imbiratanha e Braúna que apresentaram apenas um indivíduo de cada espécie. 

Silva (2017), reitera que o elevado número de indivíduos de L. leucocephala e P. 

juliflora e A. indica nesta área está atrelado a grande capacidade de propagação dessas espécies, 

se deve a facilidade de regeneração e dispersão e também de condições favoráveis de solo, onde 

favorecem sua conservação e consequentemente sua dominância. 
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Tabela 1. Censo dos indivíduos arbóreos e arbustivos no Horto Florestal da Universidade Federal de Campina Grande campus de Patos-PB. 

Nome Comum Nome científico Família Origem FA FR 
Sanidade 

S D M 

Leucena 
Leucaena leucocephala (Lam.) de 

Wit 
Fabaceae Exótica 1441 34,15 

1090 194 157 

Algaroba Prosopis juliflora (Sw.) DC. Fabaceae Exótica 1132 26,82 919 165 48 

Jurema Preta Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae Nativa 353 8,36 257 81 15 

Nim Azadirachta indica A.Juss. Meliaceae Exótica 219 5,19 168 37 14 

Espinheiro 
Pithecellobium diversifolium 

Benth. 
Fabaceae Nativa 142 3,36 

111 24 7 

Angico 
Anaderanthera colubrina (vell.) 

Brenon 
Fabaceae Nativa 120 2,84 

89 6 25 

Catingueira 
Cenostigma bracteosa (Tul.) L.P. 

Queiroz 
Fabaceae Nativa 116 2,75 

99 13 4 

Feijão Bravo Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl Capparaceae Nativa 114 2,70 93 18 3 

Pinhão Bravo Jatropha molíssima (Pohl) Baill. Euphorbiaceae Nativa 98 2,32 89 8 1 

Sabiá Mimosa caesalpiniifolia Benth. Fabaceae Nativa 90 2,13 79 6 5 

Muquém 
Albizia inundata (Mart.) Barneby 

& J. W. Grimes Biguazeiro 
Fabaceae Nativa 58 1,37 

40 16 2 

Craibeira 
Tabebuia aurea (Silva Manso) 

Benth. & Hook.f.exS.Moore 
Bignoniaceae Nativa 49 1,16 

34 13 2 

Aroeira 
Myracrodruon urundeuva 

Allemão 
Anacardiaceae Nativa 33 0,78 

30 3 - 

Faveleira Cnidoscolus quercifolius Pohl Euphorbiaceae Nativa 33 0,78 32 - 1 

Juazeiro Ziziphus joazeiro Mart. Rhamnaceae Nativa 32 0,76 31 1 - 

Flor De Seda 
Calotropis procera (Aiton) 

W.T.Aiton 
Apocynaceae Exótica 28 0,66 

18 8 2 

Turco Parkinsonia aculeata L. Fabaceae Exótica 18 0,43 9 8 1 

Pau Ferro 
Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz 
Fabaceae Nativa 15 0,36 

8 7 - 

Pata De Vaca 
Bauhinia cheilantha (Bong.) 

Steud. 
Fabaceae Nativa 14 0,33 

 1 - 

Gliricidia 
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth 

ex Walp. 
Fabaceae Exótica 13 0,31 

11 - 2 
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Continuação da Tabela 1. 

Mofumbo Combretum leprosum Mart. Combretaceae Nativa 12 0,28 10 - 2 

Mamona Ricinus communis L. Euphorbiaceae Exótica 12 0,28 11 1 - 

Ipê Roxo 
Handroanthus impetiginosus 

(Mart. ex DC.) Mattos 
Bignoniaceae Nativa 10 0,24 

9 - 1 

Cajarana Spondias mombin L. Anacardiaceae Nativa 7 0,17 7 - - 

Não 

identificadas 
------------------- ---------------- ---------- 7 0,17 

3 - 4 

Ingazeira Inga edulis Mart. Fabaceae Nativa 5 0,12 2 3 - 

Tamboril 
Enterolobium contortisiliquum 

(Vell.) Morong. 
Fabaceae Nativa 5 0,12 

3 - 2 

Pinhão Roxo Jatropha gossypiifolia L. Euphorbiaceae Nativa 4 0,09 4 - - 

Cipó De 

Chumbo 
Cuscuta racemosa Mart. Convolvulaceae Nativa 4 0,09 

4 - - 

Azeitona Preta Syzygium cumini (L.) Skeels Myrtaceae Exótica 4 0,09 3 1 - 

Oiticica Licania rigida Benth. Chrysobalanaceae Nativa 4 0,09 - 3 1 

Jurema Branca 
Piptadenia stipulacea (Benth.) 

Ducke 
Fabaceae Nativa 4 0,09 

4 - - 

Marizeiro Geoffroea spinosa Jacq. Fabaceae Nativa 3 0,07 3 - - 

Mulungu Erythrina velutina Willd. Fabaceae Nativa 3 0,07 3 - - 

Barriguda 
Ceiba glaziovii (Kuntze) 

K.Schum. 
Malvaceae Nativa 2 0,05 

2 - - 

Camará Lantana camara L. Verbenaceae Exótica 2 0,05 2 - - 

Marmeleiro Croton blanchetianus Baill. Euphorbiaceae Nativa 2 0,05 1 - 1 

Braúna Schinopsis brasiliensis Engl. Anacardiaceae Nativa 1 0,02 - - 1 

Pereiro 
Aspidosperma pyrifolium Mart. & 

Zucc. 
Apocynaceae Nativa 1 0,02 

1 - - 

Tamarindo Tamarindus indica L. Fabaceae Exótica 1 0,02 - 1 - 

Mandacaru Cereus jamacaru DC. Cactaceae Nativa 1 0,02 1 - - 

Acerola Malpighia glabra L. Malpighiaceae Exótica 1 0,02 1 - - 

Imbiratanha 

Pseudobombax marginatum 

(A.St.-Hil., Juss. & Cambess.) 

A.Robyns 

Malvaceae Nativa 1 0,02 

1 - - 
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Cumaru 
Amburana cearensis (Allemão) 

A.C.Sm. 
Fabaceae Nativa 1 0,02 

1 - - 

Mangueira Mangifera indica L. Anacardiaceae Exótica 1 0,02 1 - - 

Pinha Annona squamosa L. Annonaceae Exótica 1 0,02 1 - - 

Maria Preta Solanum americanum Mill. Solanaceae Nativa 1 0,02 1 - - 

Eucalipto Eucalyptus sp. Myrtaceae Exótica 1 0,02 1 - - 

Farinha Seca 
Peltophorum dubium (Spreng.) 

Taub. 
Fabaceae Nativa 1 0,02 

- 1 - 

TOTAL:    4220 100 3300 619 301 

Fonte: autores (2019). 

*FA= Frequência Absoluta, FR= Frequência Relativa, S= Sadia, D= Doente e M= Morta.
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Com relação aos parâmetros dendrométricos utilizados, verificou-se que houve 

diferenças significativas (quadro 1). 

 

Quadro1. Parâmetros Dendrométricos dos indivíduos arbóreos e arbustivos no Horto Florestal da Universidade 

Federal de Campina Grande campus de Patos-PB.  
CAP (cm) DAP (cm) HT* (m) 

Valor Máximo 304 96,815 16 

Valor Médio 17,188 5,472 5 

Valor Mínimo 6 1,911 2 

Fonte: autores (2019). 

*HT= Altura Total; CAP= Circunferência à altura do peito; DAP= Diâmetro à altura do peito. 

 

As espécies foram classificadas em nativas e exóticas, onde as exóticas (2874 

indivíduos) se sobressaíram em relação as nativas (1339 indivíduos), conforme o Gráfico 1. 

Vale salientar que duas das espécies exóticas predominam em grande quantidade em relação as 

nativas, com destaque para as espécies L. leucocephala e P. juliflora, com 1441 e 1132 

indivíduos, respectivamente. É válido destacar que das espécies nativas a M. tenuiflora (353), 

P. diversifolium (142), A. colubrina (120), C. bracteosa (126) e C. flexuosa (114) foram as que 

apresentaram maior quantidade de representares.  

 

Gráfico 1. Distribuição dos individuas arbóreos e arbustivos quanto a origem no Horto Florestal da 

Universidade Federal de Campina Grande campus de Patos-PB. 

 
Fonte: autores (2019). 

 

Em nível de família, verificou-se que a família Fabaceae apresentou maior quantidade 

de indivíduos, com índice de 83,4%, representando 20 espécies, com total de 3542 indivíduos, 

seguido pelas famílias Meliaceae (219) e Euphorbiaceae (149), onde as mesmas 

concomitantemente com as espécies da família Fabaceae contribuíram com 92,48% do total de 

indivíduos amostrados conforme o Gráfico 2.  

 

Gráfico 2. Distribuição do número de indivíduos arbóreos e arbustivos por família no Horto Florestal da 

Universidade Federal de Campina Grande campus de Patos-PB. 

28,3%

69,7%

Nativa Exótica
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Fonte: autores (2019). 

 

Silva (2014) em seu trabalho verificou que independente do estrato da vegetação a 

família Fabaceae foi a que apresentou um maior número de espécies, seguida pelas famílias 

Anacardiaceae, Euforbiaceae e Rubiaceae. De acordo com Queiroz (2009), as espécies da 

família Fabaceae são encontradas em praticamente todos os ambientes terrestres. 

No tocante a sanidade das espécies, 3300 apresentaram um bom aspecto sendo 

classificadas como sadias, 619 apresentaram um aspecto satisfatório, porém, doente e 301 

estavam mortas (gráfico 3).  

 

Gráfico 3. Porcentagem da sanidade dos indivíduos arbóreos e arbustivos no Horto Florestal da Universidade 

Federal de Campina Grande campus de Patos-PB. 

 
Fonte: autores (2019). 

 

De acordo com o levantamento qualitativo, os principais problemas de fitosanidade 

encontrados foram: periderme secas e/ou com a presença de ataque de formigas e cupins. Souza 

et al (2013) em seu trabalho sobre Avaliação Quantiqualitativa e Fitossanitária das Espécies 

Vegetais o Campus IV – UEPB, relata os mesmos problemas, destacando que a periderme dos 

vegetais doentes também estava desidratada e com ataques de cupins e formigas.  
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CONCLUSÃO 

A família Fabaceae foi a que apresentou um maior número de espécies, seguida pelas 

famílias Meliaceae, Euforbiaceae e Capparaceae. Observou-se que duas espécies exóticas 

predominaram na área de estudo e apresentaram grande quantidade de indivíduos se comparado 

com as nativas, com destaque para as espécies L. leucocephala e P. juliflora. Dessa forma torna-

se imprescindível a realização de ações, tais, como o desbaste e plantio de novas espécies, no 

sentido de promover uma maior heterogeneidade de espécies na área, contribuindo assim para 

a realização de práticas acadêmicas. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

Resumo 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma síndrome neurológica frequente em adultos, 

sendo uma das maiores causas de morte e incapacitação física em todo o mundo. Além disso, o 

projeto se faz importante na prevenção de Infarto agudo do miocárdio (IAM), que possui 

semelhantes fatores de riscos. Constitui objetivo do presente estudo, relatar e discutir os 

resultados de ações e atividades promotoras de educação preventiva ao AVE e IAM e seus 

fatores de risco, no município de Belém, Pará e avaliar a importância do aprendizado de 

PETianos em formação, frente aos pressupostos da educação tutorial. A realização das ações, 

oportunizou ainda conhecimentos através de troca saberes entre os PETianos e a equipe 

multiprofissional e os indivíduos, criando uma relação interpessoal de satisfação e gratidão. O 

desenvolvimento de habilidades, relacionadas a organização e gestão, desde o planejamento até 

a realização, representa a formação de pessoas responsáveis, competentes e compromissadas. 
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As ações constituíram um espaço profícuo, para o desenvolvimento de atitudes, baseadas na 

responsabilidade social e postura ética, pois a interação e a vivência, com diferentes saberes e 

realidades, contribuem para o crescimento profissional dos PETianos. 

 

Palavras – chave 

Interdisciplinaridade; Acidente vascular cerebral; Formação acadêmica; educação em saúde; 

Programa de Educação Tutorial. 

 

Introdução 

O Acidente Vascular Encefálico é uma síndrome neurológica frequente em adultos, sendo uma 

das maiores causas de morte e incapacitação física em todo o mundo. O AVE é a segunda causa 

de morte no mundo, excedida apenas por doenças cardíacas. A prevalência mundial de AVE na 

população geral é estimada em 0,5% a 0,7%. A incidência dobra a cada década após os 55 anos, 

ocupando posição de destaque entre a população idosa. O Brasil é um país que está 

envelhecendo em considerável progressão, fato que se deve, fundamentalmente, ao aumento da 

expectativa de vida que abrange desde investimentos nos serviços de saúde de alta 

complexidade até as ações primárias de saúde (ANDRADE; OLIVEIRA, 2001). 

Nas últimas décadas, estudos acurados, têm identificado fatores de riscos não modificáveis bem 

como modificáveis para AVE isquêmico e hemorrágico. A identificação e o controle desses 

fatores de risco visam à prevenção primária de AVE e a recorrência após o primeiro episódio 

na população. Os fatores de risco determinantes são hipertensão arterial, tabagismo, diabetes, 

sedentarismo, obesidade, dieta inadequada, uso de anticoncepcionais orais e idade 

(RODRIGUES, 2013), bem como os determinantes sociais, que, muitas vezes, são pontos 

desencadeadores dos fatores de risco ao AVE, ligados ao biológico, como: estresse, 

desemprego, moradia insalubre, pobreza extrema, entre outros, nos quais influenciam direta ou 

indiretamente (AZAMBUJA, 2011). 

A prevenção do AVE parte do conhecimento dos fatores de risco para prevenir a sua ocorrência, 

logo reduz os custos, em especial, com reabilitação e hospitalização. Deve ocorrer em todos os 

níveis de atenção, mas é, na atenção básica, a maior ênfase, alcançando, principalmente, 

indivíduos, com ocorrência do primeiro AVC, portanto minimizando riscos de recorrência e 

maiores comorbidades em longo prazo. Prevenção em saúde está associada ao conceito de fator 

de risco, pois possibilita o seguimento da população identificada de forma diferenciada e facilita 

o desenvolvimento de uma parceria entre os serviços de Saúde e seus usuários em torno do 

mesmo objetivo, ou seja, da eliminação ou da redução desses fatores de risco (BRASIL, 2013).  

A formação de profissionais protagonistas de transformações sociais encontra na extensão, 

integrante do processo formativo acadêmico, um espaço de reflexão crítica para repensar ações 

acadêmicas, frente às demandas sociais, a partir das vivências com trocas e relações numa 

realidade social (FORPROEX, 2006). Os projetos de extensão Programa de Educação Tutorial 

(PET) Medicina Enfermagem da Universidade Federal do Pará (UFPA) são orientados pelas 

diretrizes da Extensão Universitária, que são: impacto e transformação; interação dialógica; 

interdisciplinaridade e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Desse modo, se 
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alinham a práxis em educação, que preveem além da indissociabilidade ensino-pesquisa-

extensão, o currículo flexível e transformador, por meio de metodologias de ensino-

aprendizagem, que problematizam e produzem saberes, nos confrontos com as realidades. 

(FORPROEX, 2001, p.29). 

Para tal, projeto “PET MEDENF vai às ruas: Prevenção de acidente vascular encefálico e 

infarto agudo do miocárdio e promoção de saúde”, se justifica frente ao objetivo de contribuir 

com a promoção em saúde e a prevenção de riscos e agravos, em um espaço de troca de 

conhecimentos e habilidades interdisciplinares, e troca de saberes com a comunidade, por meio 

do diálogo com o público-alvo do projeto. Ao mesmo tempo, a realização do projeto almeja a 

produção, difusão e aplicação de conhecimento adquirido, na academia, junto a população 

envolvida, desse modo fomenta nos PETianos e colaboradores, melhor compreensão das 

realidade e singularidades, formando futuros profissionais, comprometidos com a integralidade 

e a qualidade da atenção e humanização, no atendimento prestado aos indivíduos e famílias, 

como previsto na Portaria 4.279/2010 (BRASIL, 2010a). Constitui, portanto, objetivo do 

presente estudo, relatar e discutir os resultados de ações e atividades promotoras de educação 

preventiva ao AVE e fatores de risco, no município de Belém e avaliar a importância da 

vivência na formação dos PETianos, frente aos dados da literatura e aos pressupostos da 

educação superior e educação tutorial. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência. As vivências ocorreram durante as 

atividades do subprojeto “PETMEDENF vai às ruas: prevenção de AVE/IAM e promoção de 

saúde”, que faz parte do projeto “Acidente Vascular Encefálico e fatores de riscos associados: 

papel da academia na prevenção, promoção de saúde e análise situacional em municípios 

paraenses”. Foram realizadas duas atividades, no ano de 2019, em Belém, Pará, nos dias e 

locais: - 27 de janeiro Mercado de São Brás; - 23 de março, na praça Batista Campos. As ações 

foram realizadas pelo acadêmicos bolsistas e voluntários do PET Medicina Enfermagem e do 

Projeto Rondon, da Universidade Federal do Pará (UFPA), devidamente capacitados. O 

público-alvo foi constituído de transeuntes dos locais onde as ações foram realizadas, com idade 

superior a 16 anos, após assinatura de termo de consentimento livre esclarecido. Foram 

utilizados questionários semiestruturados para levantamento de dados, as questões foram 

direcionadas para a caracterização dos fatores de riscos para o AVE e IAM, sua presença ou 

ausência. Foram realizados procedimentos que contribuíram para a avaliação do grau de risco, 

como aferição de pressão arterial, verificação de nível de glicemia, medição da circunferência 

abdominal e cálculo de IMC. Após a realização desses procedimentos avaliava-se o grau de 

risco de AVE de cada indivíduo, por meio da Escala de parâmetros de risco AVE do National 

Institute of Health Stroke Scale (NIH). Em seguida, eram realizadas as devidas orientações, 

com distribuição de material ilustrativos didático, produzido em equipe, para adoção de 

medidas preventivas e protetivas para AVE, IAM e comorbidades, com posteriores 

encaminhamentos para os serviços de saúde, se necessário.  
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Resultados e Discussão 

As atividades do projeto “PETMEDENF vai às ruas” permitiu aos PETianos e demais 

acadêmicos, participarem de vivências, que vão desde o acolhimento até orientações de hábitos 

de vida saudável, ao participante, de modos a contribuir com a saúde e bem-estar do mesmo, 

em especial quanto a prevenção de AVE e IAM, por meio da troca de saberes interdisciplinares, 

entre membros de uma equipe multiprofissional para um aprendizado significativo, bem como 

habilidades, para uma melhor formação profissional. Nesse sentido, as atividades estão 

alinhadas aos objetivos do PET (BRASIL, 2010b), que consubstanciam-se no princípio da 

indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão, onde a interação dialógica, 

interprofissionalidade e interdisciplinaridade, visam impactar na formação dos futuros 

profissionais para a transformação social (GONÇALVES, 2015). 

Nas diferentes ações foi possível observar, entre os indivíduos, aspectos, que podem contribuir 

para o aparecimento do AVE e IAM, como a falta de tempo para praticar exercícios físicos, 

alimentação não saudável, além da falta de condições financeiras para a comprar alimentos 

saudáveis e de conhecimento sobre os principais fatores de risco. Durante as ações foi 

viabilizado um espaço de orientação e reflexão, sobre AVE, IAM e fatores de risco, incluindo 

a distribuição de materiais didáticos. Além da avaliação do risco e frente a análise dos fatores 

de risco, as orientações eram direcionadas para a adoção de hábitos e comportamentos 

protetivos e incentivo aos indivíduos para a multiplicação dos conhecimentos adquiridos, 

enquanto agentes promotores de sua saúde, como definido na Carta de Ottawa, em 1986: 

 

A promoção à saúde consiste em proporcionar aos povos os meios necessários para 

melhorar sua saúde e exercer um maior controle sobre a mesma. Para alcançar um 

estado adequado de bem-estar físico, mental e social um indivíduo ou grupo deve ser 

capaz de identificar e realizar suas aspirações, de satisfazer suas necessidades e de 

modificar ou adaptar-se ao meio ambiente. A saúde se percebe, pois, não como o 

objetivo, senão como a fonte de riqueza da vida cotidiana. Trata-se, portanto, de um 

conceito positivo, que acentua os recursos sociais e pessoais assim como as atitudes. 

Por conseguinte, dado que o conceito de saúde como bem-estar transcende a ideia de 

formas de vida saudáveis, a promoção da saúde não concerne exclusivamente ao 

setor saúde (WHO, 1986). 

 

A realização das ações, oportunizou troca de saberes entre os acadêmicos e entre estes e os 

indivíduos, estabelecendo relações e vínculo, ao mesmo tempo, que fomentando conhecimento 

e habilidades, na prática. As ações constituíram um espaço profícuo, para o desenvolvimento 

de atitudes, baseadas na responsabilidade social e postura ética, pois a interação e a vivência, 

com diferentes saberes, singularidades e realidades, contribuem para o crescimento profissional 

dos PETianos, Tais iniciativas devem integrar as estratégias de educação continuada, 

funcionando como espaços geradores de conhecimentos, produtores de mudanças sociais. 

O atendimento à comunidade, se faz importante, não apenas, no sentido de prestar o 

acolhimento de forma humanizada e promoção de saúde às pessoas, mas é um terreno fértil e 

profícuo para a concepção de atitudes, relevantes para a transformação social e construção 

profissional, baseada na ética e cidadania. De acordo com Santos (2010, p.74) as atividades de 

extensão devem ter como objetivo prioritário, dentre outros, o apoio solidário na resolução dos 
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problemas da exclusão e da discriminação sociais e de tal modo que nele se dê voz aos grupos 

excluídos e discriminados.  

Entre os principais aprendizados para os PETianos destaca-se o desenvolvimento de 

habilidades, do futuro profissional médico e enfermeiro, sobre comunicar-se com o paciente e 

fazê-lo entender da forma adequada a patologia do AVE e demais morbidades, como 

hipertensão e o diabetes, buscando proporcionar cuidado e explicações necessárias. Além disso, 

os procedimentos realizados como aferição de pressão arterial, verificação de nível de glicemia, 

medição da circunferência abdominal, cálculo de IMC, orientações e encaminhamentos, 

conforme as necessidades, foram fundamentais para a integralidade do atendimento em nível 

preventivo, oportunizando aos indivíduos participantes indicadores de sua saúde. Segundo 

Pereira et. al. (2011) por meio das experiências adquiridas no espaço de prática extracurricular, 

os estudantes podem ter uma base na escolha de atuação profissional, no futuro, tendo como 

referência os profissionais formados e as experiências por eles repassadas e aperfeiçoadas, 

sendo uma fonte motivadora no alcance de seus objetivos profissionais.  

Ao final das ações, os PETianos foram muitas vezes abordados pelos participantes e, a partir 

de suas falas, reconheciam a importância da ação, perguntavam quais lugares haveria 

novamente outras ações. Esses momentos oportunizaram explicações sobre dúvidas 

remanescentes, sugestões e agradecimentos. Isso, também, representou um momento de (auto) 

valorização e reconhecimento pelo trabalho realizado. 

 

Conclusão 

Concluiu-se. que as ações viabilizam espaços que permitem: geração de conhecimentos e 

habilidades sobre as temáticas e procedimentos, com base na metodologia científica, na 

promoção do atendimento integral; interação, troca de saberes e reflexão, no sentido de 

contribuir com mudanças de atitudes e posturas. Para os PETianos, o projeto permitiu a vivência 

gerada pela indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, por meio da interdisciplinaridade e 

multiprofissional idade e formação humana-cidadã, fomentando o aprendizado significativo e 

educação emancipadora, comprometida com as singularidades e realidades, contemplando os 

objetivos do PET. 
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EIXO TEMÁTICO: Inovação como meio de Transformação 

  

 

Resumo 

O Forno de Indução é basicamente uma junção de dois fenômenos físicos, indução 

eletromagnetica e Efeito Joule. Da parte eletromagnética, associa-se ao funcionamento 

de um transformador, que consiste na indução de tensão no secundário curto-circuitado, 

resultando em corrente. Uma alta corrente será originada a partir dos princípios do 

Transformador de Corrente (TC), no qual a corrente se estabelece na razão inversa do 

número de espiras. Sendo o secundário dotado de somente uma espira, a corrente no 

mesmo será muito elevada. Esta elevada corrente produz pelo efeito joule uma elevação 

de temperatura no circuito secundário. O intuito da pesquisa é mostrar as aplicabilidades 

da associação desses dois efeitos, no caso o forno que irá derreter estanho e até chumbo. 

A metodologia consistiu na montagem de um sistema transformador dotado de um 

enrolamento primário com elevado número de espiras e um enrolamento secundário de 

uma única espira em forma de cadinho. Foram avaliados a corrente de entrada e de saída 

e estabelecido o processo de derretimento de material em função de uma determinada 

temperatura, de acordo com o coeficiente de fusão do material. Como resultado 

observou-se que o elevado calor gerado por efeito joule é capaz de fundir o material 

estanho ou chumbo utilizado como teste, sendo possível o desenvolvimento deste tipo 

de equipamento para fins de aplicação na fundição de materiais de resíduos, tais como 

lata de alumínio, amenizando um problema de impacto ambiental.  

  

Palavras – chave  

Eletromagnetismo; Efeito Joule; Forno de Indução; Indução; Calor.  
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Introdução 

O Forno de Indução se baseia nos fenômenos de indução eletromagnética (baseado nas 

leis de Faraday-Lenz) e Efeito Joule. Combinando os dois princípios, obtém-se um 

equipamento com várias aplicabilidades, uma delas a ser demonstrada será o 

derretimento de metais com baixo coeficiente de fusão.  

  

Metodologia 

Uma alta corrente será originada a partir dos princípios do Transformador de Corrente 

(TC), no qual a corrente se estabelece na razão inversa do número de espiras. Sendo o 

secundário dotado de somente uma espira, a tensão será pequena e a corrente na mesma 

será muito elevada. Esta elevada corrente produz pelo efeito joule uma elevação de 

temperatura no circuito secundário, provocando a fusão do material. 

  

Resultados e Discussão 

Foram avaliados a corrente de entrada e de saída e estabelecido o processo de 

derretimento de material em função de uma determinada temperatura, de acordo com o 

coeficiente de fusão do material. Estanho e Chumbo foram derretidos. 

  

Conclusões: 

Como resultado observou-se que o elevado calor gerado por efeito joule é capaz de 

fundir o material estanho ou chumbo utilizado como teste, sendo possível o 

desenvolvimento deste tipo de equipamento para fins de aplicação na fundição de 

materiais de resíduos, tais como sucata de latas de alumínio, amenizando um problema 

de impacto ambiental. A pesquisa de caráter experimental é bastante motivadora no 

sentido da promoção da ciência para fins de solução de problemas da sociedade. 
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 PET Engenharia Florestal, Universidade Federal de Campina Grande, Patos, 

Paraíba 

 

EIXO TEMÁTICO: Sustentabilidade como meio de transformação 

 

 

Resumo 

 

As cúpulas geodésicas são estruturas sustentáveis e eficientes que apresentam grande 

resistência às intempéries do ambiente, podendo suportar normalmente às fortes rajadas 

de vento e à pequenos tremores de terra. Isto acontece em razão do baixo peso e do 

efeito aerodinâmico da Geodésica que permite que a tensão circule dividindo o atrito e 

amenizando seu impacto. O trabalho foi desenvolvido através da parceria entre o 

Programa de educação tutorial Engenharia Florestal e o IFPB, Campus de Patos, 

representado pela professora Maíra Rodrigues Villamagna. Inicialmente realizou-se um 

minicurso, que teve por objetivo de capacitar os participantes e construir uma geodésica 

sustentável na Universidade Federal de Campina Grande - Campus Patos, com o intuito 

de obter um espaço verde para interação social. Este minicurso ocorreu no auditório do 

Viveiro, localizado no Centro de Saúde e Tecnologia Rural- UFCG campus Patos, que 

teve início às 8:00 horas, onde foi dividido em dois momentos, teórico e práticoCom 

outro viés mais educacional a professora Maíra Rodrigues Villamagna montou outra 

geodésica de dimensões menores no CAIC uma escola pública em Patos-PB com os 

alunos do Instituto Federal da Paraíba, contando com a participação dos petianos Nauan 

e Madson que ministraram palestras para a conscientização dos alunos em questão da 

produção de alimentos mais saudáveis e preservação ambiental, capacitando-os para a 

manutenção da horta. 

 

Palavras-chave: Cúpulas. Geodésica. Preservação ambiental. 
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Abstract 

Geodesic domes are sustainable and efficient structures that exhibit great 

resistance to the environment and can withstand strong wind gusts and small 

earthquakes. This is due to the low weight and aerodynamic effect of the Geodesic that 

allows the voltage to circulate by dividing the friction and reducing its impact. The 

work was developed through the partnership between the Forestry Engineering Tutorial 

Program and the IFPB, Campus de Patos, represented by Professor Maíra Rodrigues 

Villamagna. Initially, a mini-course was held, which aimed to train the participants and 

build a sustainable geodesic at the Federal University of Campina Grande - Campus 

Patos, with the aim of obtaining a green space for social interaction. This mini-course 

took place in the auditorium of Viveiro, located in the Center for Health and Rural 

Technology- UFCG Patos campus, which began at 8:00 am, where it was divided into 

two theoretical and practical moments. With another more educational bias the teacher 

Maíra Rodrigues Villamagna rode another geodetic of smaller dimensions in the CAIC 

a public school in Patos-PB with the students of the Federal Institute of Paraíba, 

counting on the participation of the petians Nauan and Madson that ministered lectures 

to raise the students in question of the production of healthier foods and preservation 

environment, enabling them to maintain the garden .. 

 

Key words: Domes. Geodesic.  Environmental preservation. 

Introdução 

As cúpulas geodésicas são estruturas sustentáveis e eficientes que apresentam 

grande resistência às intempéries do ambiente, podendo suportar normalmente às fortes 

rajadas de vento e à pequenos tremores de terra. Isto acontece em razão do baixo peso e 

do efeito aerodinâmico da Geodésica que permite que a tensão circule dividindo o atrito 

e amenizando seu impacto.  Por possuir menor área superficial, demanda menos 

material para sua construção.  

Com isso, há uma redução dos custos de materiais, e também por ser uma 

estrutura relativamente fácil de montar, há uma redução também nos custos de mão de 

obra.  Portanto as cúpulas geodésicas minimizam os impactos ambientais e são muito 

utilizadas na zona rural e servem como estufas, galinheiros e área de lazer. 
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É um projeto de extensão no qual busca por meio da construção sustentável em 

formato de cúpula geodésica em escolas públicas, com a parceria da Secretaria de 

Educação de Patos-PB com o objetivo de Conscientizar os participantes sobre a 

preservação ambiental, incentivar o trabalho em equipe e melhorar o interesse e 

desempenho em disciplinas como matemática e biologia além apresentar uma função 

social nas interações entre pessoas. 

 

Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido através da parceria entre o PET Engenharia 

Florestal e o IFPB, Campus de Patos, representado pela professora Maíra Rodrigues 

Villamagna. Inicialmente reazlizou-se um minicurso, que teve por objetivo capacitar os 

participantes uma geodésica sustentável na UFCG- Campus Patos, com o intuito de 

obter um espaço verde para interação social. Este minicurso ocorreu no auditório do 

Viveiro, localizado no Centro de Saúde e Tecnologia Rural- UFCG campus Patos, que 

teve início às 8:00 horas, onde foi dividido em dois momentos, teórico e prático, 

iniciou-se a parte teórica do minicurso com explanação sobre a história das cúpulas 

geodésicas, vantagens e importância da geodésica, poliedros de Platão e como calcular o 

material necessário para a montagem da estrutura e a parte pratica foi a montagem da 

cúpula geodésica. 

O minicurso contou com a presença de 32 participantes, entre eles, dos petianos 

e da tutora do PET Engenharia Florestal, estudantes do IFPB, estudantes do curso de 

engenharia florestal e ciências biológicas da UFCG, professores e alguns secretários do 

meio ambiente do município de Patos-PB o que facilitou para a construção do próprio 

projeto. 
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Figura 1 - Aula teórica e pratica na Universidade Federal de Campina Grande. 

 

Com outro viés mais educacional montou-se outra geodésica de dimensões 

menores numa escola pública no município de Patos-PB (CAIC), com auxilio alunos do 

IFPB, os petianos que ministraram palestras para conscientização dos alunos em questão 

da produção de alimentos mais saudáveis e preservação ambiental, pois, os mesmos 

estarão responsáveis pelos cuidados na qual ela exigirá. O projeto ocorreu por etapas, a 

cada semana era executada uma, sendo elas a montagem da cúpula geodésica, 

revolvimento do estrume mais solo, divisão dos canteiros e distribuição do subtrato, 

melhoria no acesso com brita e tocos de madeira, erradicação de qualquer planta danosa 

que possa interferir na horta, seminário explicativo sobre hortas para os alunos e por fim 

o plantio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Produção da geodésica no CAIC 
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Resultado e discussão  

 Observa-se na Figura 3 a geodésica construída pelos participantes. Esse projeto 

mostrou o quão abrangente pode ser, pois demonstrou grande potencial que propõe 

interações em diferentes áreas de estudo contando com a presença de diversos 

participantes sendo desde estudantes do curso de engenharia florestal e ciências 

biológicas da UFCG, Petianos, professores e alguns secretários do meio ambiente do 

município de Patos-PB.  

 

  

Figura 3 – Geodésica construída pelos participantes do evento em parceria entre o IFPB 

o PET Engenharia Florestal, no Centro de Saúde e Tecnologia Rural da Universidade 

Federal de Campina Grande/PB. 

 

 

Houve avaliações sobre a qualidade do evento apenas para a UFCG (Gráfico 1) e o tema 

proposto (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 1- Avaliação dos participantes sobre a qualidade do evento. 
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O segundo projeto com viés educativo conseguiu aproximar e mostrar a 

importância da conservação ambiental de forma muito próxima à realidade da escola do 

município de Patos-PB, envolvendo desde crianças até profissionais, atendendo assim 

seu objetivo. 

 

 

 

Figura 4 – Geodésica construída pelos participantes do evento em parceria entre 

o IFPB o PET Engenharia Florestal, no CAIC, escola do município de Patos/PB, 

 

 

 

 

 

Gráfico 2- Avaliação dos participantes quanto ao tema proposto no evento. 
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Conclusões 

 

Podemos concluir que, do minicurso foi avaliado de forma muito positiva, quer 

seja no aspecto geral, no que concerne à avaliação do tema proposto. Além de que, foi 

somada uma grande experiência a cada um dos participantes do evento. No segundo 

projeto percebemos grande acolhimento por todos os envolvidos desde crianças até 

professores, facilitando o caminho até o objetivo proposto.  Sem dúvidas, o sentimento 

de gratidão se estabelece em nós, petianos, sabendo que este evento em muito 

contribuiu para o nosso desenvolvimento, tanto em nossa habilidade de trabalho em 

equipe, quanto na capacidade comunicativa e de reflexão crítica, bem como ao saber 

que eventos como esse somam uma grande experiência a cada um dos que se fizeram 

presentes no Projeto: Geodésica Sustentável: um estudo multidisciplinar. 
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2 Petiana (bolsista) do grupo PET Engenharia Florestal e discente do curso Engenharia Florestal da 

Universidade Federal de Campina Grande campus Patos. 
3 Petiano (bolsista) do grupo PET Engenharia Florestal e discente do curso Engenharia Florestal da 

Universidade Federal de Campina Grande campus Patos. 
4 Tutora do grupo PET Engenharia Florestal e docente da Unidade Acadêmica de Engenharia Florestal da 

Universidade Federal de Campina Grande campus Patos. 
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EIXO TEMÁTICO: 

Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

Resumo 

O projeto Gestão de Estudos e Pesquisas do PET (GEPPET) foi criado em 2017, pelo 

Programa de Educação Tutorial do Curso de Administração da Universidade Federal do 

Cariri. O objetivo deste projeto consiste em desenvolver atividades sob o pilar da pesquisa, 

auxiliando os membros do PET no processo de escrita acadêmica, bem como a submissão dos 

trabalhos desenvolvidos. Assim sendo, este trabalho apresentará as atividades desenvolvidas 

pelo GEPPET e suas contribuições para a formação acadêmica e profissional dos membros do 

PETADM-UFCA, bem como da comunidade acadêmica, no período de março a setembro de 

2018.  

 

Palavras – chave: PETADM. Grupos de Estudo. Capacitação. Roda de Conversa. 

 

Introdução 

O Programa de Educação Tutorial do Curso de Administração da Universidade 

Federal do Cariri (PETADM-UFCA), criado em 25 de março de 2008, possui suas atividades 

orientadas pelos pilares de ensino, pesquisa, cultura e extensão. 

Este trabalho possui como foco o Projeto Gestão de Estudos e Pesquisas do PET. O 

GEPPET foi criado com o objetivo de fortalecer e contribuir para o desenvolvimento da 

pesquisa científica, ampliando em qualidade e quantidade as publicações em eventos e 

periódicos dos membros do programa. As práticas do GEPPET estão alinhadas às ações de 

pesquisa dentro da Universidade Federal do Cariri, que visam permanentemente alcançar a 

excelência de suas atividades mediante uma produção científica de qualidade (UFCA, 2018).   

                                                 
1 PETiano discente e egresso do grupo PETADM-UFCA e discente do curso de Administração da Universidade 

Federal do Cariri. 
2 PETiana discente e bolsista do grupo PETADM-UFCA e discente do curso de Administração da Universidade 

Federal do Cariri. 
3 PETiano discente e egresso do grupo PETADM-UFCA e discente do curso de Administração da Universidade 

Federal do Cariri. 
4 Tutora do grupo PETADM-UFCA e docente do Centro de Ciência Sociais Aplicadas da Universidade Federal 

do Cariri. 
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A inserção em processos de pesquisa científica na graduação, permite que os discentes 

ampliem seus conhecimentos para além dos conteúdos transmitidos em salas de aula. A 

constante dualidade necessária entre teoria e prática vem fazendo com que os professores 

adotem métodos mais eficazes de ensino, buscando implantar nos discentes a naturalidade de 

realizar pesquisas como instrumento de aprendizado. (SOUBHIA, GARANHANI, 

DESSUNTI, 2007). 

De acordo com Demo (2006), p.42-43: 

 
A Pesquisa como diálogo é um processo cotidiano integrante do ritmo de vida, 

produto e motivo de interesses sociais em confronto, base da aprendizagem que não 

se restringe apenas à mera reprodução; na acepção mais simples, pode significar 

conhecer, saber, informar-se para sobreviver, para enfrentar a vida de modo 

consciente”.  

 

Pesquisar é um alicerce no papel educativo do discente, pois o ajuda a construir um 

conhecimento que rompe com o paradigma da educação convencional na qual o aluno é um 

ser passivo, onde a tônica dessa “educação bancária” fundamenta-se na anulação nos 

discentes o espírito de investigação ativa e a criatividade (FREIRE, 1977). Entende-se assim, 

portanto, que o ato de pesquisar e de ler ativamente é um processo de construção entre 

orientador e orientando, ambos dialogando numa via de mão dupla, caminhando para 

perspectivas que procuram desvendar e dar uma solução com embasamento científico para 

determinado problema. 

 

Metodologia 

O GEPPET é responsável pelo monitoramento, registro das datas, arquivamento dos 

textos trabalhados, aplicação de um questionário avaliativo dos grupos de estudos, a 

metodologia dos encontros é definida pelos próprios grupos, bem como pelo 

acompanhamento dos eventos e periódicos para publicação. Na Reunião de Planejamento para 

o ano de 2018 decidiu-se que o projeto desenvolveria 6 capacitações. Entenda-se aqui por 

capacitações os eventos que promovam conteúdo que influenciem no processo de escrita 

acadêmica dos petianos e participantes. As capacitações também serão mensuradas por 

questionário avaliativo. Este resumo expandido apresentará apenas as avaliações dos eventos 

realizados de março a setembro de 2018. Tal questionário continha 4 questões objetivas, nas 

quais deveriam ser atribuídas notas em uma escala de 1(pior nota) a 5(melhor nota) e 3 

questões subjetiva. 

 

Resultados e Discussão 

De março a setembro de 2018, aconteceram 3 rodas de conversa: Programas de Pós-

Graduação em Administração com a Profª Monalisa Serafim e Gabriel Gonçalves; 

Apresentação da dissertação de mestrado do Prof. Me. Jailson Carneiro; Apresentação da 

dissertação de mestrado do Prof. Me. Jannsen Santana. Quanto às capacitações e cursos, 3 

foram realizadas: Curso de Análise Exploratória de Dados com Prof. Me. Jailson Santana; 
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Apresentação da plataforma Trello e Heflo, com os petianos Fernanda Bastos e Rodrigo 

Pimentel; Processo Criativo com a Profª Drª Beatriz Gondim.  

A roda de conversa com Prof. Me. Jailson Carneiro obteve os seguintes resultados: 

 

Tabela 2: Roda de Conversa com Jailson Santana (21 respostas) 
Construtos Notas 

1 2 3 4 5 Média 

Temática abordada 0(0%) 0(0%) 0(0%) 5(23,8%) 16(76,2%) 4,76 

Ambiente do evento 0(0%) 0(0%) 0(0%) 6(28,6%) 15(71,4%) 4,71 

Postura adotada pelos membros da organização 0(0%) 0(0%) 0(0%) 6(28,6%) 15(71,4%) 4,71 

Tempo de duração do evento 0(0%) 0(0%) 2(9,5%) 14(66,7%) 5(23,8%) 4,14 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

No tangente a questão subjetiva que indagava sobre qual momento foi o mais 

interessantes da roda de conversa, 58,38% delas citaram o conteúdo metodológico como o 

momento mais atrativo; relacionado aos momentos não interessantes, 85,71% afirmaram que 

não ocorreu este momento; relacionado a utilidade do evento, 38,09% afirmaram que a 

temática foi útil para a vida acadêmica, 38,09% apontaram como útil as temáticas e 

metodologias utilizadas e 23,80% relataram como de utilidade a abrangência das temáticas 

relacionadas aos conteúdos de pesquisas científicas.  

 
Tabela 3: Roda de Conversa com Jannsen Santana (23 respostas) 

Construtos Notas 

1 2 3 4 5 Média 

Didática utilizada pelo mediador 0(0%)  0(0%) 0(0%) 7(30,4%) 16(69,6%) 4,69 

Ambiente do evento 0(0%) 0(0%) 0(0%) 9(39,1%) 14(60,9%) 4,60 

Postura adotada pelos membros da organização 0(0%) 0(0%) 0(0%) 13(56,5%) 10(43,5%) 4,43 

Tempo de duração do evento    1(4,3%) 0(0%) 1(4,3%) 7(30,4%) 16(69,6%) 4,69 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Na roda de conversa com o Prof. Me. Jannsen Santana, em relação a utilidade da 

temática: 26,08% apenas indagaram que a temática era útil; já 21,74% citaram que as 

informações referentes a apresentação do programa de mestrado da FGV foram de maior 

utilidade e, 17,40% avaliaram como útil a metodologia de ensino utilizada pelo ministrante. 

 
Tabela 4: Curso Análise Exploratória de Dados (24 respostas) 

Construtos Notas 

1 2 3 4 5 Média 

Didática utilizada pelo mediador 0(0%) 0(0%) 0(0%) 9(37,5%) 15(62,5%) 4,62 

Ambiente do evento 0(0%)  1(4,2%)  2(8,3%) 8(33,3%) 13(54,2%) 4,37 

Postura adotada pelos membros da organização 0(0%) 0(0%) 1(4,2%) 5(20,8%) 18(75%) 4,70 

tempo de duração do evento 0(0%) 0(0%) 1(4,2%) 13(54,2%) 10(41,7%) 4,37 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

No curso de análise exploratória de dados, ministrado pelo Prof. Me. Jaílson Santana, 

em relação à utilidade da temática abordada, as categorias que constaram com maior 

frequência foram: 37,5% - relacionado aos temas abordados e as ferramentas utilizadas, tendo  
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em vista que contou com uma rica uma parte prática através da utilização do software para 

tratamento de dados “R”; 33,33% destacaram inclusive a importância da ferramenta 

facilitadora para estudos e pesquisas, o software já citado; já 20,83% destacaram a 

importância com relação a ampliação dos conhecimentos para utilização em suas futuras 

pesquisas. 

 
Tabela 5: Capacitação Trello e Heflo (12 respostas) 

Construtos Notas 

1 2 3 4 5 Média 

Temática abordada  0(0%)   0(0%)  0(0%)  2(16,7%)  10(83,3%) 4,83 

Ambiente do evento  0(0%)   0(0%)  0(0%) 5(41,7%) 7(58,3%) 4,58 

Postura adotada pelos membros da organização  0(0%)  0(0%)  0(0%)  1(8,3%) 11(91,7%) 4,91 

Tempo de duração do evento  0(0%)  0(0%)  0(0%)  2(16,7%) 10(83,3%) 4,83 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Na capacitação das plataformas Trello e Heflo, na questão subjetiva que indagava 

sobre qual momento/assunto foram mais interessantes, 10 pessoas (83,3%) destacaram a 

relevância de ambas as temáticas, 1 pessoa (8,3%) destacou o empenho dos ministrantes com 

os assuntos e 1 pessoa (8,3%) relatou que não ocorreu momento interessante, relacionado aos 

momentos não interessantes, 11 pessoas (91,7%) destacaram que não ocorreu tal momento, já 

1 pessoa destacou a plataforma Trello como não interessante. Na questão que perguntava se as 

temáticas abordadas foram úteis, todos consideraram-nas úteis, colocando a importância das 

plataformas na vida acadêmica e profissional futura. 

 
Tabela 6: Capacitação Processo Criativo (15 respostas) 

Construtos Notas 

1 2 3 4 5 Média 

Temática abordada  0(0%)  0(0%) 0(0%) 3(20%) 12(80%) 4,8 

Ambiente do evento  0(0%)  0(0%) 0(0%) 1(6,7%)  14(93,3%) 4,93 

Postura adotada pelos membros da organização  0(0%)  0(0%) 0(0%)  2(13,3%)  13(86,7%) 4,86 

Tempo de duração do evento  0(0%)  0(0%)  1(6,7%) 6(40%) 8(53,3%) 4,46 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Na capacitação de processo criativo ministrada pela Profª. Dra. Beatriz Gondim 

Matos, na questão subjetiva que indagava sobre qual momento/assunto foi mais interessante: 

5 pessoas destacaram que toda a capacitação foi interessante, 6 pessoas destacaram como 

mais interessante os momentos de ações práticas, 3 pessoas destacaram o assunto da 

criatividade de uma forma geral, e apenas 1 destacou que não ocorreu tal momento. Quanto à 

questão do momento que não foi interessante: 13 pessoas destacaram que tal momento não 

ocorreu, enquanto 2 destacaram que as primeiras dinâmicas práticas não foram tão 

interessantes. Por fim, quanto à questão que indagava se a temática abordada foi útil, 14 

pessoas destacaram que foi de grande utilidade, e apenas 1 destacou que não foi útil devido ao 

conhecimento prévio que o mesmo já possuía sobre temática. 

Dessa forma, conclui-se que relacionado às questões objetivas existe um alto grau de 

satisfação entre os membros participantes em todos os eventos, tendo todas as notas variando  
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apenas entre 4 e 5, não possuindo média inferior, em todos os construtos, à 4,3. É através 

desse feedback, que se demonstra a relevância do projeto no processo de fornecimento de 

eventos que agregam valor ao conhecimento dos participantes, oferecendo informações 

suficientes para o Programa seguir organizando e oferecendo momentos de Capacitações; 

Rodas de Conversa; Cursos para a comunidade acadêmica. Ademais, também se nota o 

impacto que o projeto possui em trazer ex-alunos do curso de administração, sendo a maioria 

ex-petianos, para ministrarem temas tão relevantes e que estimulam tanto os discentes a 

adentrarem no mundo da pesquisa científica. 

  

Conclusões 

O PETADM-UFCA é parte indissociável da UFCA. Tendo em vista sua relevância na 

formação acadêmica, desenvolve atividades extracurriculares tendo como objetivo garantir 

aos alunos do curso de administração a oportunidades de vivenciar experiências não presentes 

em estruturas curriculares convencionais, visando a sua formação global e favorecendo a 

formação acadêmica, tanto para a integração no mercado profissional quanto para o 

desenvolvimento de estudos em programa de pós-graduação. 

O GEPPET, sabendo da importância que estas atividades desempenham na vida 

acadêmica dos petianos e da comunidade da UFCA, vivência a experiência de a cada evento 

realizado procurar sempre a excelência daquilo que é ofertado. 

Destarte, o GEPPET interfere na formação acadêmica desenvolvendo a criticidade 

durantes debates experimentados através das rodas de conversa e grupos de estudo, agregando 

uma base de conhecimento com a finalidade de preparar o aluno envolvido para a realização 

de atividades com autonomia durante as capacitações e, estimular a produção científica por 

meio da elaboração de trabalhos acadêmicos, como artigos, casos para ensinos e relatos de 

experiência. 

Dessa maneira, conclui-se a importância no desenvolvimento deste projeto ao auxiliar 

e atender tanto os petianos, como a comunidade acadêmica da UFCA, de maneira que repassa 

aos mesmos, através dos eventos promovidos, além do conhecimento, novas experiências 

pedagógicas que rompem com os ensinamentos promulgados em sala de aula, e colaborando 

no desenvolvimento de pesquisas científicas.  

 

Referências 

DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. Cortez, 2006. Disponível 

em:<https://pt.slideshare.net/efantauzzi/pesquisa-princpio-cientfico-e-educativo-pedro-

demo>.  Acesso em: 30 set. 2018.  

 

FREIRE, P. Considerações em torno do ato de estudar. In: FREIRE, P. Pedagogia do 

Oprimido, Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1977. 

 

SOUBHIA, Z., GARANHANI, M.L., DESSUNTI, E.M. O significado de aprender a 

pesquisar durante a graduação. Rev Bras Enferm, v. 60, n.2, p.178-183, mar-abr, 2007.  

869



 
 

 

 

 

 

 

Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-

71672007000200010&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 25 set. 2018. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI. Pesquisa e Inovação. Disponível em: 

<https://www.ufca.edu.br/portal/pesquisa-e-inovacao>. Acesso em: 13 set. 2018. 

 

870



 
 

 
 

 

GET NUTRIÇÃO EM DIA: DESVENDANDO A NUTRIÇÃO EM UM CICLO DE 
PALESTRAS. 

 
Aline Andressa Silva ; Ayla Machado de Paula ; Camila de Melo Seraphim ; Eduellen Barbosa 

1 2 3

Moura ; Karoline Meira de Souza ; Larissa Teixeira Gonzaga ; Marcos Cecilio dos Santos 
4 5 6

Rocha ;  Rafaella Corrêa Moreira ; Cristiane Gonçalves de Oliveira Fialho .  7 8 9

alineandressa.nutri@gmail.com  
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação. 
 

Resumo 
Os eventos de palestras científicas ocorrem para integrar a comunidade acadêmica aos            
diversos saberes desenvolvidos dentro da área profissional a qual se destina o público             
alvo utilizando-se de temas relevantes e atualizados para formação do discente . Este            
projeto tem como objetivo desenvolver palestras educativas para estudantes e          
profissionais da área da saúde, como forma de promover aprofundamento em temas            
atuais relacionados à nutrição. Assim, este estudo tem por finalidade demonstrar a            
importância do ciclo de palestras realizado pelo GET Nutrição da Universidade Federal            
de Juiz de Fora o qual tem a total organização do evento. Foi feito uma coleta de dados                  
dos eventos promovidos por meio da avaliação dos GETianos com o Tutor e da              
avaliação do público presente. Estes dados foram utilizados como forma de comparação            
com a base do projeto, sendo uma ferramenta imprescindível de possíveis melhorias. As             
palestras realizadas obtêm boa aceitação, podendo ser comprovadas pelo         
reconhecimento do grupo, por pesquisa de satisfação e o aumento do número de             
inscritos a cada mês. Constata-se que há uma maior imersão em conhecimento            
direcionados ao curso, além de um maior direcionamento profissional para os alunos.  
 

1 GETiana discente bolsista do grupo GET Nutrição e discente do curso de Nutrição da Universidade                
Federal de Juiz de Fora-MG. 
2 GETiana discente bolsista do grupo GET Nutrição e discente do curso de Nutrição da Universidade                
Federal de Juiz de Fora-MG. 
3 GETiana discente bolsista do grupo GET Nutrição e discente do curso de Nutrição da Universidade                
Federal de Juiz de Fora-MG. 
4 GETiana discente bolsista do grupo GET Nutrição e discente do curso de Nutrição da Universidade                
Federal de Juiz de Fora-MG. 
5 GETiana discente bolsista do grupo GET Nutrição e discente do curso de Nutrição da Universidade                
Federal de Juiz de Fora-MG. 
6 GETiana discente bolsista do grupo GET Nutrição e discente do curso de Nutrição da Universidade                
Federal de Juiz de Fora-MG. 
7 GETiano discente bolsista do grupo GET Nutrição e discente do curso de Nutrição da Universidade                
Federal de Juiz de Fora-MG. 
8 GETiana discente bolsista do grupo GET Nutrição e discente do curso de Nutrição da Universidade                
Federal de Juiz de Fora-MG. 
9 Tutora do grupo GET Nutrição e docente do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Juiz                 
de Fora-MG. 
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Palavras – chave  
Conhecimento da nutrição; Imersão acadêmica; Palestra. 
 
Introdução 
A cada dia, mais informações sobre alimentação e nutrição são divulgadas pela mídia             
em jornais, revistas, blogs, redes sociais, sites da internet, programas de televisão e             
mensagens veiculadas em comerciais e propagandas de produtos. Seus objetivos          
incluem reduzir peso, prevenir doenças ou até mesmo “potencializar” a saúde. Contudo,            
em geral, essas informações são pouco qualificadas, com base no senso comum e baixo              
nível de evidência, tornando difícil a assimilação e provocando, muitas vezes, alterações            
desnecessárias na alimentação, sem considerar os potenciais efeitos prejudiciais ao          
organismo ou à cultura alimentar (BRASIL, 2016). 
 
Nesse sentido, o projeto GET Nutrição em Dia foi planejado como ferramenta para             
veicular informação precisa a estudantes e profissionais da área em eventos científicos            
as palestras. A palavra “palestra” (do grego παλαίστρα, pelo latim palaestra,           
originalmente se dá por "local onde se executam exercício físicos"), também conhecida            
por conferência, se define por uma apresentação oral que tem por finalidade apresentar             
informação ou ensinar pessoas determinados assuntos. As palestras têm um papel           
significativo fora das salas de aula. A aula expositiva é um tipo de palestra muito               
conhecida, ofertada por professores em universidades ou escolas. As mesmas são usadas            
como forma de transmitir informação de natureza importante, histórica , prática, teórica           
e equacional . Geralmente, o palestrante fica localizado em uma posição de destaque            
quanto aos participantes e repassa informação relevante quanto ao conteúdo da palestra            
(FERREIRA, 1986). 
 
O objetivo do estudo tem por finalidade demonstrar a importância do ciclo de palestras              
realizado pelo GET Nutrição da Univer sidade Federal de Juiz de Fora por meio da              
realização do projeto GET Nutrição em Dia que consiste em promover aprofundamento            
em temas atuais relacionados à nutrição com a ministração de palestras, com            
palestrantes convidados, e também professores do departamento de nutrição da UFJF e            
afins, abordando temas de diferentes áreas proporcionando aos graduandos do curso de            
nutrição uma tarde de imersão acadêmica voltada para conhecimentos na área e            
mercado de trabalho. 
 
Metodologia 
A cada semestre, o GET Nutrição realiza um ciclo de palestras no Instituto de Ciências               
Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora (ICB-UFJF) para os discentes do             
curso de nutrição da UFJF e de outras faculdades assim como Nutricionistas e outros              
profissionais da saúde. As palestras têm uma frequência mensal e conta com diversos             
temas da nutrição e a presença de profissionais da área na preleção dos mesmos. 
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São de responsabilidade do grupo a organização deste projeto. As atividades realizadas            
são de definição do calendário de palestras com respectivos palestrantes e temas;            
divulgação e inscrição, por meio das redes sociais facebook e instagram utilizando um             
panfleto e link, respectivamente; formação de parcerias com estabelecimentos         
comerciais em busca de brindes para realização de sorteios; pesquisa de satisfação, cada             
inscrito preenche um papel com a sua opinião a respeito do projeto e pode deixar               
sugestões para o mesmo; elaboração de certificados, baseados na lista de presença, os             
quais são entregues em até duas semanas após a data do evento, via e-mail. Ainda, o                
local em que ocorre a palestra requer uma organização prévia, com instalação de um              
data show a fim de direcionar o conteúdo abordado pelo palestrante, exposição de             
banners do curso de nutrição e do departamento de nutrição da UFJF, mesa de              
credenciamento. Além disso, o evento é gratuito, sendo realizada uma campanha de            
arrecadação de doações em cada GET Nutrição em Dia com a coleta de alimentos,              
brinquedos, material escolar e outros, que são encaminhados para distribuição em           
entidades carentes da cidade de Juiz de Fora-MG.  
 
Assim, foram coletados dados dos eventos promovidos por meio da avaliação dos            
próprios integrantes juntamente com o Tutor e a avaliação do público presente recolhida             
ao final de cada evento. Estes foram utilizados como forma de comparação com a base               
do projeto, sendo uma ferramenta imprescindível de possíveis melhorias.  
 
A partir dessa avaliação foi possível observar a importância do evento para os alunos do               
curso, uma vez que as palestras demonstram a vivência de profissionais que atuam na              
área de Nutrição contribuindo para a formação profissional. 
 
Resultados e Discussão 
De acordo com as atividades desenvolvidas pelo grupo, pode-se perceber que houve            
uma grande aceitação pelos participantes, sendo evidenciado pelo aumento no número           
dos participantes a cada GET Nutrição em Dia, o aumento de seguidores nas redes              
sociais e uma maior visibilidade do Grupo dentro do curso de Nutrição, assim como              
houve um aumento da busca dos próprios alunos pelo processo seletivo do            
GET-Nutrição, e um retorno positivo nas pesquisas de satisfação realizadas aos finais de             
cada evento. A doação de diversos gêneros alimentícios ou não gera um despertar do              
aluno para os problemas sociais e beneficia entidades filantrópicas e carentes do            
município de Juiz de Fora. 
 
O projeto GET Nutrição em Dia teve seu início em 25 de Agosto de 2017 com uma                 
Mesa Redonda sobre os desafios do mercado de trabalho para o nutricionista. Foram             
organizadas nove palestras, dentre os temas abordados, podem ser citados: Simpósio -            
Transtornos Alimentares: Uma abordagem prática; Intestino como maestro metabólico:         
o que sabemos e como tratamos; A atuação do Nutricionista com a Nutrição             
Comportamental; Câncer de Mama e Imagem Corporal; Estratégias Nutricionais para          
Atletas e Praticantes de Atividade de Física. 
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Tendo em vista o crescimento do número de inscritos e a satisfação pessoal dos alunos               
participantes, é possível identificar o impacto do projeto na comunidade acadêmica.           
Para ilustrar esse crescimento, no gráfico abaixo está representado o número de inscritos             
por evento.  
 

Gráfico 01: Aceitação das Palestras oferecidas 
 

 
Fonte: o próprio autor, 2019 

Relação entre número de inscritos e tema ministrado a cada GET Nutrição em dia. 
 

Temas Ministrados: 
I. Os desafios do Mercado de Trabalho para o Nutricionista 

II. Transtornos Alimentares uma Abordagem Prática 
III. Desvendando a Microbiota Intestinal e Curso Temporal para Perda de Peso 
IV. Doença Hepática não Alcoólica e Nutrição e Microbiota Intestinal 
V. Nutrição Resolutiva e Anti-Inflamatória 

VI. Intestino como Maestro Metabólico 
VII. A Atuação do Nutricionista com a Nutrição Comportamental 

VIII. Câncer de Mama e Imagem Corporal  
IX. Estratégias Nutricionais para Atletas e Praticantes de Atividade Física 

 
Observando os dados, é possível detectar o aumento da participação de alunos e             
profissionais da área nos eventos GET Nutrição em Dia, e ainda, relacionar o número de               
inscritos com o tema da palestra ministrada, onde os temas que mais despertam interesse              
dos aluno são: Transtornos Alimentares, Atuação do Profissional na Nutrição          
Comportamental e Estratégias Nutricionais para Atletas e Praticantes de Atividade          
Física. O evento que demonstrou menos interesse pelo alunos foi Câncer de Mama e  
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Imagem Corporal, sendo um assunto previamente discutido dentro do curso de           
Nutrição. 
  
Conclusões: 
Diante do exposto a atividade promovida pelo GET Nutrição tem sido bem recebida             
pelos alunos, pois estes têm buscado cada vez mais atualizar e enriquecer seus             
currículos, além de promover a atualização dos conhecimentos de forma crítica,           
científica e profissional. A realização desses eventos pode possibilitar e determinar a            
importância dessa extensão em vários cenários, tanto na universidade, no curso de            
Nutrição e na vida acadêmica e pessoal dos estudantes. É durante a graduação que o               
aluno irá definir a área de atuação em que mais se identifica, entretanto a mesma é                
responsável por uma formação generalista. Assim, a atividade em questão tem sido            
importante no cenário acadêmico, influenciando positivamente os demais alunos da          
faculdade. Além disso, para os GETianos as atividades do GET Nutrição em Dia são              
muito interessantes e desafiadoras, pois proporcionam conhecer um pouco mais sobre as            
diferentes áreas de atuação do nutricionista, bem como conhecer as demandas do            
mercado. 
 
Referências: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição :           
material de apoio para profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Universidade            
Federal de Minas Gerais. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 
 
FERREIRA, A. B. H. Novo dicionário da língua portuguesa. 2ª edição. Rio de Janeiro.              
Nova Fronteira. 1986. p. 1 250. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 
 
 

Resumo 
A gincana dos calouros promovida pelo PET Engenharia Civil- Universidade de Brasília 
(UnB) teve como objetivo o desenvolvimento de uma atividade que integrasse o Grupo PET 
aos ingressos no curso de Engenharia Civil de forma que estes participassem das diversas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão que o PET organiza. Como consequência, a gincana 
visou promover a integração entre os calouros, dado que características recorrentes nos alunos 
de Engenharia Civil da UnB são o isolamento e a dificuldade de trabalhar em equipe, o que 
muitas vezes dificulta a vida acadêmica. O modelo encontrado para a realização da gincana 
foi a criação de um grupo de petianos responsáveis por montar o cronograma do evento, com 
o intuito de desenvolver entre os alunos participantes o pensamento em grupo e elaborar 
formulários de avaliação, considerando-se o planejamento da próxima edição. Além do 
trabalho de organizar a gincana como um todo, os petianos preocuparam-se com o fim social 
dessa atividade, assim, optaram por arrecadar doações no período de aulas que antecedia o dia 
da gincana. O resultado desse trabalho foi positivo: 14 participantes que levaram para a vida 
habilidades adquiridas de forma lúdica e que serão úteis em desafios acadêmicos, 
profissionais e pessoais. Isso foi possível pois os calouros foram instigados a se conhecer e, 
por isso, encontraram entre si colegas. De forma geral esta atividade mostrou-se muito 
eficiente na solução do problema proposto, mostrou a versatilidade do PET Civil como grupo 
e trouxe uma causa nobre , a solidária, que era pouco explorada na Engenharia Civil da UnB. 

 
Palavras	–	chave	
Ensino, extensão e socialização. 
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3 Tutora	do	grupo	PET Engenharia Civil e docente do Departamento Engenharia Civil da Universidade de 
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Introdução 
De acordo com o Manual de Orientações do PET, um dos objetivos específicos do grupo é o 
desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no âmbito do curso. A 
Gincana dos Calouros foi um evento realizado no dia 01 de abril de 2019, que agregou novas 
experiências para os petianos, já que esta transcorreu diferentemente de outras atividades 
usuais do grupo. Para os calouros, houve muita integração, além de agregar conhecimento de 
uma  forma descontraída. 
Um dos pilares do PET é a Educação, e o objetivo do grupo é sempre buscar o seu 
aprimoramento. Como as atividades do PET Civil são, em geral, focadas em capacitação e 
aperfeiçoamento de técnicas características da Engenharia Civil , os estudantes geralmente só 
começam a ter interesse e a participar dos eventos a partir do 4º semestre. 
Por conta disso, surgiu a necessidade ampliar as atribuições deste pilar, e a solução encontrada 
foi uma atividade lúdica que abordasse habilidades relevantes à graduação. Cabe ressaltar 
também que características comuns nos alunos de engenharia civil da UnB são o isolamento e 
a dificuldade para trabalhar em equipe, o que muitas vezes dificulta a vida acadêmica. Logo, 
uma forma de integração entre os alunos se faz necessária. 
O objetivo da Gincana foi a aproximação dos calouros com o grupo PET e auxiliá-los na 
inserção ao curso de Engenharia Civil ao integrá-los entre si. Ao escolher as atividades 
realizadas, optou-se por uma gincana que envolvesse curiosidades, habilidades práticas e 
assuntos relacionados às áreas de atuação do curso. Assim, mais do que conhecimento 
acadêmico, buscou-se compartilhar experiências universitárias que poderiam agregar à 
jornada acadêmica, além de formar um vínculo profissional com os petianos e entre os 
novatos. 

 
Metodologia 
Tendo como base o objetivo da Gincana, foram seguidas as etapas descritas a seguir para sua 
realização: 

1. Definição dos responsáveis e planejamento do cronograma a ser seguido; 
2. Identificação e escolha das atividades a serem desenvolvidas; 
3. Elaboração de um formulário de avaliação. 

Na primeira etapa, os membros do PET com interesse na atividade formaram uma equipe de 
seis pessoas para a organização da gincana. O cronograma de organização do evento foi 
definido, de modo que foram estipulados prazos para todos os preparativos da Gincana. 
No dia escolhido para a gincana, os alunos do 1º semestre não tinham atividades no período 
da tarde e havia a disponibilidade de membros do grupo para auxiliar na organização. O 
cronograma elaborado definiu o início da gincana a partir das 13h, com término previsto para 
17h, sendo que houve um intervalo durante a tarde, com duração de 30 minutos. 
Para definir as atividades a serem desenvolvidas, foram identificados possíveis jogos e 
competições que pudessem promover a união dos alunos, assim como estimular o interesse no 
curso de graduação e no PET como projeto de extensão. Propôs-se que os alunos fossem 
divididos em equipes, de modo a incentivar o trabalho em grupo e a interação entre os 
participantes. Dentre as atividades elencadas, optou-se pelo futebol de sabão, dois jogos 
interativos (twister® e torremoto®), salva-bandeira, corrida de sacos, arrecadação de doações, 
e
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quiz sobre assuntos do curso de engenharia civil. Cabe destacar que a arrecadação de doações 
compreendeu um período de três semanas e que estas foram entregues em uma instituição de 
amparo a crianças carentes. 
Por fim, na terceira etapa, foram elaborados dois formulários de avaliação enviados por meio 
eletrônico. Um dos formulários foi direcionado aos participantes, que responderam sobre 
aspectos da gincana (apresentação da atividade, organização, local de realização da gincana, 
cronograma, horário de realização da competição, coffee break, pontuação das atividades, 
comunicação entre o PET e os participantes e uma avaliação geral da gincana) em uma escala 
de 0 a 10, em que 0 significa “Péssimo” e 10, “Excelente”. O outro formulário, seguindo a 
mesma configuração de notas do anterior, foi encaminhado aos membros do PET que 
participaram da execução da gincana, com o intuito de identificar a percepção do grupo acerca 
das atividades propostas, do cronograma do evento, da satisfação dos alunos e de levantar 
sugestões para edições futuras. 

 
Resultados	e	Discussão	
O formulário foi respondido por 11 dos 14 participantes da Gincana, o que representa 78,57% 
do total. As avaliações dos estudantes sobre o PET (Tabela 1) foram satisfatórias, o que 
mostra que o grupo conseguiu transmitir uma imagem positiva para os novos alunos do curso. 
As respostas indicam que 63,6% dos alunos atribuíram nota máxima (10) à atividade e 
manifestaram interesse em participar de outros eventos promovidos pelo Grupo. 

 
 

Tabela 1 - Avaliação dos participantes sobre o PET 
Parâmetro avaliado Nota média 
PET como extensão 8,82 

Habilidade em conversar com calouros 9,36 
Fonte: PET – Engenharia Civil UnB 

 
Na Tabela 2 são apresentadas as notas médias que os participantes deram ao evento e a cada 
um de seus parâmetros avaliados. 

 
Tabela 2 - Avaliação dos participantes sobre o evento 

Parâmetro avaliado Nota média 
Apresentação 8,64 
Organização 8,55 

Local 7,64 
Cronograma 9,09 

Horários (Início e fim) 7,73 
Coffee break 9,64 
Pontuações 7,45 

Capacidade de 
integração 

Calouros com o 
PET 

9,45 

Entre os 
calouros 

9,36 

Avaliação geral da gincana 8,64 
Fonte: PET – Engenharia Civil UnB 
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Pode-se observar que, exceto pelos parâmetros “Horário (Início e fim)”, “Local” e 
“Pontuações”, as notas foram altas e expressam que o PET conseguiu agradar os participantes 
com o evento e suas provas. Avaliou-se que as menores médias ocorreram porque, em relação 
ao local, o espaço em que a Gincana aconteceu é localizado distante do centro do campus da 
Universidade de Brasília. O “Horário (Início e fim)” obteve uma média baixa pois o final do 
evento ocorreu ao anoitecer, o que causou desconforto aos participantes na volta para casa. Já 
as pontuações foram distribuídas de forma desequilibrada entre as atividades, favorecendo 
atividades específicas que demandavam força. 
Na Tabela 3 é possível ver a nota média que os participantes deram a cada prova da gincana. 
Em geral, todas receberam notas altas, exceto o “Quiz”, que não foi tão bem avaliado por 
possuir um certo número de perguntas consideradas muito difíceis para quem está iniciando o 
primeiro semestre do curso. 

 
Tabela 3 - Avaliação dos participantes sobre as provas 

Parâmetro avaliado Nota média 
Arrecadação de doações 8,73 
Twister 8,64 
Salva bandeira 8,18 
Quiz 7,91 
Corrida de saco 8,27 
Futebol de sabão 9,45 
Torremoto 8,64 

Fonte: PET – Engenharia Civil UnB 
 

Na Tabela 4, é possível ver a média das notas que os petianos deram para o evento. Foram 12 
respostas para o segundo formulário, já que esses eram os presentes no dia da realização da 
Gincana. Dentre os parâmetros avaliados, a “Organização” e o “Local” receberam críticas, o 
que resultou em média abaixo dos demais parâmetros. Essas críticas ocorreram, no parâmetro 
“Local”, por conta da distância e do isolamento em relação ao campus. Já a “Organização” 
não obteve a nota esperada pela ausência de critérios apropriados na seleção de perguntas para 
o “Quiz”. 

 
Tabela 4 – Avaliação dos petianos sobre o evento 

Atividade Nota média 
Organização 7,45 

Local 5,92 
Coffee break 8,00 

Integração PET x Calouros 8,08 
Avaliação geral da gincana 8,50 

Fonte: PET – Engenharia Civil UnB 
 

Assim como feito no formulário com os participantes, os petianos avaliaram cada prova da 
gincana. A nota média das avaliações pode ser expressa na Tabela 5 e nota-se que a 
arrecadação de doações apresenta um valor muito baixo. Esse valor expressa o 
descontentamento dos petianos com a falta de engajamento por parte de muitos participantes 
que não realizaram doações. 
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Tabela 5 - 
Avaliação dos petianos sobre as provas 

Atividade Nota média 
Arrecadação de doações 3,91 

Twister 8,08 
Corrida de saco 9,25 
Salva bandeira 8,58 

Quiz 7,50 
Futebol de sabão 8,83 

Torremoto 8,25 
Fonte: PET – Engenharia Civil UnB 

 
 

Conclusões 
Em síntese, é claro o sucesso do evento entre os participantes e o próprio PET. Há poucos 
pontos não tão bem avaliados, porém devem ser levados em consideração no planejamento da 
próxima edição, em que será proposto um método para incentivar os participantes a conseguir 
um maior número de arrecadações. Uma adaptação deve ser feita na prova do “Quiz”, visto 
que ele não foi bem aceito. O grupo PET também irá propor soluções que viabilizem o mesmo 
local ou outro mais estruturado, o que resultará numa maior organização. 
A gincana mostrou-se um desafio por ser uma atividade ininterrupta para os realizadores do 
evento. Ainda assim, é importante lembrar da positiva resposta dos participantes em relação a 
ele, como mostrado no questionário de feedback, de forma que se faz um incentivo à 
realização de mais atividades desta natureza dentro do PET. 
Para os participantes, que estão no primeiro semestre de faculdade, a experiência ocasionou 
também a integração entre os colegas de turma, com quem dividirão os próximos cinco anos, 
o que é de grande importância dentro do ambiente social e acadêmico da Universidade. Além 
disso, foi notável a integração dos participantes com o próprio PET. 
Portanto, é possível falar que o projeto Gincana Solidária apresenta grande potencial para 
crescer em futuras edições e ampliar a integração entre os membros do curso, assim como 
promover um ambiente seguro para brincadeiras e aprendizado. 

 
 
 
Referências	
Programa de Educação Tutorial. Manual de Orientações Básicas – PET/2002. Disponível em: 
<http://http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PETmanual.pdf> Acesso em abril de 2019. 
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EIXO TEMÁTICO: Inovação como meio de Transformação 

 

Resumo 

A conexão nos smartphones e o uso constante das redes sociais estimulam uma 

comunicação instantânea que independe da distância e localidade, mostrando-se mais 

fluida e de maior facilidade. Com a IGinzap (2018.1) e a IIGinzap (2018.2), objetivou-se 

estimular a integração dos ingressantes dos cursos de Agronomia, Engenharia Agrícola e 

Ambiental e Engenharia Florestal e difundir informações básicas sobre o ambiente 

universitário, por meio das redes sociais e mensagens instantâneas. A atividade funcionou 

como uma “Gincana Virtual”, onde os ingressantes foram distribuídos em três equipes 

constituídas por participantes dos três cursos e orientados por um par de petianos. 

Diariamente eram divulgadas provas no perfil do Instagram do PET relacionadas a 

vivência acadêmica na UFRPE, onde as equipes pontuavam pelas provas desenvolvidas. 

Após uma semana de provas diárias, os grupos se reuniram presencialmente com o PET 

AgroEnergia onde realizou-se a contagem de pontos e premiação. Na IGinZap houve 

participação virtual de 26 discentes na equipe Azul, 18 na Laranja e 26 na Verde. Na 

IIGinZap, participaram 18 na Azul, 16 na Laranja e 18 na Verde. Diante do exposto 

conclui-se que atividade obteve êxito e que a relação entre ingressantes e petianos foi 

positiva diante do uso das ferramentas de comunicação e interação propostas. 

 

Palavras – chave: mídias sociais, graduação, interação, evasão. 

 

Introdução 

Evasão significa abandono e não finalização de uma modalidade educacional que 

leve o discente ao conhecimento especializado, por diversas causas, tanto de caráter 

                                                
1 PETiano/a discente (bolsista/não-bolsista/egresso) do grupo PET AgroEnergia e discente do curso 

Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
2 Colaborador do grupo PET AgroEnergia e discente do curso Agronomia/Engenharia Florestal da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
3 PETiano/a tutor/a do grupo PET AgroEnergia e docente do Departamento de Engenharia Agrícola da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
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financeiro quanto de natureza acadêmica, como a didática de ensino até estado emocional 

individual (FIALHO, 2014; FIGUEIREDO & SALLES, 2017; LOBO, 2012). 

A comunidade acadêmica possui um papel fundamental na construção da 

identidade dos novos universitários, assim como na construção de uma rede de apoio 

acadêmico, que possa auxiliá-los em caso de dificuldades (TEIXEIRA et al., 2008). 

Torna-se necessário a academia modernizar sua comunicação, por meio das redes sociais 

que viabilizam círculos de relacionamento e facilitam as interações, de maneira acessível 

e cada vez mais usual. 

As redes sociais, como redes comunicativas, possibilitam o surgimento de 

ambientes de divulgação e compartilhamento de informações de interesse desde sua 

origem, de acordo com o perfil de cada usuário (RIBEIRO et al., 2018).  

Com isso, objetivou-se estimular a integração dos ingressantes dos cursos de 

Agronomia, Engenharia Agrícola e Ambiental e Engenharia Florestal e difundir 

informações básicas sobre o ambiente universitário, por meio das redes sociais e 

mensagens instantâneas. 

 

Metodologia 

A GinZap ocorreu na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), nas 

semanas 14/05 a 19/05/18 (IGinZap) e 01/10 a 20/10/18 (IIGinZap), com os ingressantes 

dos cursos Agronomia, EAA e Engenharia Florestal.  

Cada coordenação de curso disponibilizou a ata das turmas, os ingressantes foram 

agrupados aleatoriamente em três grandes grupos: Azul, Laranja e Verde, assim cada 

grupo contou com ingressantes dos 3 cursos, propositalmente misturados, na busca da 

integração multidisciplinar. 

As 3 listas foram divulgadas e continham uma charada que deveria ser respondida 

via Direct do Instagram do PET AgroEnergia (@petagroenergia), para que o aluno 

interessado pudesse ser inserido ao grupo do WhatsApp de seu time. Cada time teve dois 

petianos (Dindos) responsáveis por criar seu respectivo grupo no aplicativo e mediar a 

intenção dos ingressantes. Além disso, a elaboração, aplicação das provas ficaram sob 

responsabilidade de um grupo menor de petianos, nomeados como VIPs, que trabalharam 

sigilosamente na elaboração e avaliação das provas e contagem de pontos. 

Inicialmente as provas foram postadas no Instagram e vinculadas a Fanpage do 

PET AgroEnergia, e então repassadas entre os grupos do Facebook, do WhatsApp e no 

site do PET (https://petagroenergi2.wixsite.com/) com todas as informações do 

funcionamento da equipe, as listas dos grupos, datas e descrições e pontuações das provas.  

Os participantes de cada equipe receberam uma prova por dia, com prazo 24 horas 

para sua realização. Posteriormente, os participantes compartilharam o arquivo resposta 

no grupo do WhatsApp e os dindos(as) repassaram para os VIPs, que avaliaram e 

pontuaram. 

No primeiro semestre, as provas semanais foram: 
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 Prova Zero: UNAM SEUS COPOS – Recolheu-se copos de requeijão para doar 

ao Hospital do Câncer de Pernambuco, com a entrega no dia do encontro 

presencial.  

 Prova Um: CYBERGRITO – Criou-se um grito de Guerra para representar a 

equipe com três palavras escolhidas pelo grupo PET. 

 Prova Dois: HOMES - Foi entregue um questionário com questões sobre a 

universidade em geral (Lugares, Pró-reitorias, pessoas de importância para o 

curso, entre outras).  

 Prova Três: MANCHETE - A prova se baseou numa manchete de jornal onde 

foi contada uma história sobre o Dindo ou Dinda da equipe, ao qual foi dado a 

seguinte frase de base para o texto a ser criado: “Seu Dindo ou Dinda ganhou um 

prêmio AgroEnergético intergaláctico e ele(a) foi até saturno para apresentar a 

inovação criada, claro que a ida e tudo mais não poderia ser diferente…”. 

 Prova Quatro: FOTOPLAY - Nesta prova o ingressante deveria registar por 

meio de fotografias, seguindo uma lista enumerada com lugares e pessoas de 

importância para a universidade e  

 Prova Final: ARRAZANYGINZAP - Nesta última etapa, cada equipe escolheu 

a sua melhor foto do #FotoPlay e enviou para o e-mail do PET 

(petagroenergia@hotmail.com). Após, foi publicado no Instagram 

(@petagroenergia), onde a pontuação da equipe baseou-se no número de curtidas 

de cada foto. 

  

Provas 1ª Lugar 2º Lugar 3ª Lugar 

Unam Seus Copos 500 400 300 

Cybergrito 150 125 100 

Homes 300 275 250 

Manchete 400 375 350 

FotoPlay 500 475 450 

Arrazanyginzap 500 475 450 

Total de Pontos 2.200 2.000 1.800 

Tabela 1: Provas e consequentes pontuações da I GinZap. 
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No segundo semestre, houve a condução de novas provas semanais propostas aos 

participantes da II GinZap: 

 

 Prova Um: PARODIANDO - Nesta prova inicial a equipe precisou criar uma 

paródia musical com as seguintes palavras: Equipe Azul - Azul, inovação, faca; 

Equipe Laranja – Laranja, agroenergético, guarda-roupa; Equipe Verde – Verde, 

tecnologia, vida. Regrinhas básicas:  I - A música não pôde ter conteúdo ofensivo; 

II - Duração de no máximo 2 minutos. 

 Prova Dois: HOMES - Semelhante a I GinZap. 

 Prova Três: #CHAMAPROBAILE - Foi pedido para a equipe fazer um “vídeo 

viral” para ser exibido no baile super glamuroso de formatura. Regras básicas: I – 

Duração do vídeo de no máximo 10 segundos. 

 Prova Final: FOTOPLAY - Semelhante a I GinZap. 

 

 

Provas 1ª Lugar 2 º Lugar 3º Lugar 

Parodiando 150 125 100 

Homes 300 275 250 

#ChamaProBaile 400 375 350 

Fotoplay 500 475 450 

Total de Pontos 1.350 1.240 1.150 

Tabela 2: Provas e consequentes pontuações da II GinZap. 

 

Nas provas dois e quatro, os documentos (questionário e roteiro) para as 

respectivas provas, foram disponibilizados em PDF para os participantes pela plataforma 

do site WIX do PET AgroEnergia, com os hiperlinks <https://bit.ly/2rJaGrr> em 2018.1, 

<https://goo.gl/5mG3sz> e <https://goo.gl/NKptVp> em 2018.2, que redirecionaram os 

participantes para os respectivos documentos das duas provas. 

 Ao final das provas lançadas semanalmente, realizou-se um convite à todos os 

participantes da GinZap para um encontro presencial oferecido pelo PET AgroEnergia, 

onde ocorreu a contagem de pontos e a premiação da equipe vencedora. 

A finalização da atividade foi feita nos sábados 19/05 e 20/10/18 pela manhã, onde 

ocorreu brincadeiras de interação entre todos os participantes e petianos, enquanto a 
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comissão de avaliação comentava as provas na presença dos representantes das equipes 

presentes.  

 

Resultados e Discussão 

No primeiro semestre (2018.1) houve uma participação de 26 ingressantes na 

equipe Azul, 18 na Laranja e 26 na Verde, com total de 70 participantes dos grupos do 

WhatsApp. A contagem de pontos realizada no dia 19/05/18, contou com a presença de 

12 discentes que participaram da I GinZap (Figura 1). Após a avaliação das provas e 

pontuações, classificou-se em 1º lugar a equipe Laranja. 

Já no segundo semestre (2018.2), participaram 18 alunos na equipe Azul, 16 na 

Laranja e 18 na Verde, com total de 52 participantes. No encontro presencial realizado 

no dia 20/10/18, compareceu 16 participantes da II GinZap (Figura 1). Ao acompanhar a 

contagem de pontos, houve a premiação para a equipe Azul (campeã) de um jogo de cartas 

confeccionado pelo PET (Cidade Dorme). 

 

 
Figura 1. Gráfico comparativo de participação dos alunos 

 

Constatou-se que a participação midiática foi em média 77% vezes maior que a 

presencial, Segundo Marteleto (2018) a importância das comunicações virtuais, por estar 

muito presente no atual cotidiano da sociedade, ainda de forma sucinta, atua como 

facilitador nas relações.  

É possível perceber que, quando se compara o primeiro com o segundo semestre, 

houve um aumento no número de participantes no encontro presencial da gincana, esse 

resultado aponta para o possível fortalecimento da atividade exposta pelo PET 

AgroEnergia dentro da universidade (Figura 2). 
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BERNI et al., 2015 salientam que há necessidade do maior estabelecimento do 

ambiente virtual e suas ferramentas de comunicação dentro da comunidade acadêmica, 

pois esta inovação está cada vez mais presente em entidades públicas ou privadas, 

principalmente no que condiz o eixo universidade-empresa para o desenvolvimento. 

Como consequência, isso pode ter auxiliado na diminuição da retenção escolar 

futura, visto que incluiu os discentes em momentos que se tornaram protagonistas de suas 

escolhas e houve um foco diferente da estrutura convencional de ensino da academia, 

tudo isso de forma lúdica e dinâmica. Porém, deve-se manter atenção e estar ciente que o 

ambiente virtual pode proporcionar comodidade nas interelações, falsas projeções de 

intenções e engajamentos, uma vez que a participação no encontro presencial não foi tão 

representativa.  

 

 

Conclusões: 

A GinZap mostrou-se eficiente na transferência de conhecimento lúdico 

acadêmico aos ingressantes, pela comunicação de diferentes protagonizadores do 

conhecimento e utilização de tecnologia como permeadora no direcionamento da 

atividade.  

Possibilitou a interação direta e indireta entre os ingressantes e estimulou o 

trabalho em grupo, para identificação do funcionamento do campus da universidade e na 

apropriação de processos do cotidiano acadêmico. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SiNAES) possui seu próprio 

instrumento de avaliação de cursos, o novo Instrumento de Avaliação de Cursos de 

Graduação (IACG), que é divido em três dimensões, onde cada dimensão é constituída por 

indicadores, cujos conceitos variam de 1 a 5. Tomando como base esse instrumento, o 

PETMEC-CG realizou uma avaliação do nosso curso, com o objetivo de encontrar os pontos 

de maior déficit, levando a uma melhora da graduação de futuros estudantes. A primeira 

dimensão ficou sob a responsabilidade do Tutor deste grupo e de um outro professor da 

unidade acadêmica, enquanto que as outras duas dimensões ficaram sob a responsabilidade 

dos PETianos. Para esta análise, foram divididos grupos para cada dimensão, com o intuito de 

debater os pontos para que o resultado da avaliação fosse a mais real possível. Após a 

obtenção dos conceitos para cada indicador aplicável, focou-se nos indicadores cujos 

conceitos eram 3 ou menos e realizou-se uma análise mostrando o impacto que a melhoria 

desses teriam no Conceito do Curso (CC). Ao final, foi possível concluir que vários 

indicadores de conceito baixo são de fácil melhoria e que outros possuem baixo conceito por 

não existirem. 

 

Palavras-chave: Instrumento de avaliação. Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SiNAES). Conceito do Curso (CC). 

 

Introdução 

Qualquer política pública educacional da educação superior é regida pelo princípio 

constitucional da garantia de padrão de qualidade, previsto no artigo 206, inciso VII da 

Constituição Federal de 1988. Baseado nisso, em 2004 foi instituído o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SiNAES), gerando a Comissão Especial de Avaliação 
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(CEA), que tem por finalidade examinar, propor auxílio e fazer sugestões às Instituições de 

Ensino Superior (IES), recomendando ideias para a alteração dos processos de avaliação da 

Educação Superior e ao mesmo tempo, fazer uma autorrevisão das suas ferramentas, métodos 

e fundamentos usados (Brasil, 2003, p. 7). Com a entrada das IES no Sistema Federal de 

Ensino, os cursos de graduação são autorizados a iniciar suas atividades para depois 

receberem o reconhecimento do curso. Após isso, a IES poderá emitir diplomas aos 

graduados. Posteriormente, para receber a renovação do reconhecimento, as instituições 

devem se submeter ao processo avaliativo periódico (avaliação in loco, que proporciona um 

relatório dos avaliadores constando as informações apresentadas pelo curso, de acordo com a 

realidade encontrada durante a visita) para então ser gerado o Conceito do Curso (CC), 

graduado em cinco níveis, cujos valores iguais ou acima de três são considerados satisfatórios 

(INEP, 2017). 

Os novos instrumentos de avaliação tem fornecido um maior poder para o Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), pois é papel deste mostrar as habilidades e competências que um 

discente desenvolverá ao longo do curso, além de incluir todo o aparato didático que será 

fornecido para este desenvolvimento (Barbosa, 2018). 

O instrumento de avaliação utilizado pelos avaliadores é dividido em três dimensões: 

Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Tutorial e Infraestrutura (tendo como 

pesos para a avaliação 30, 40 e 30, respectivamente) e esse serve de subsídio ao Ministério da 

Educação (MEC) para as suas futuras deliberações. 

Dessa forma, o estudo feito pelo grupo PETMEC-CG foi totalmente baseado nesse 

novo Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação (IACG), objetivando por meio deste, 

definir o cenário do curso de engenharia mecânica frente a uma avaliação do MEC e ainda, 

propor focos de atuação em determinados indicadores (sendo estes relativamente simples de 

terem um aumento em seus conceitos) a fim de melhorar o conceito do curso. 

 

Metodologia 

Tendo como base o IACG, foi feita uma divisão para análise com relação às 

dimensões propostas. O estudo da primeira dimensão foi realizado pelos professores 

Raimundo Nonato (tutor do PETMEC-CG) e Celso Rosendo (professor da Unidade 

Acadêmica de Engenharia Mecânica [UAEM] da UFCG e avaliador de cursos), pois essa 

dimensão possui indicadores que necessitam de informações cuja obtenção se deu de forma 

mais objetiva e segura sendo feita pelos professores. Nesta dimensão, deve-se realizar a 

análise do PPC, buscando o que foi previsto pela coordenação do curso, para em um segundo 

momento, comparar com o que, de fato, é fornecido para seus estudantes. 

 

Tabela 01: Indicadores da dimensão 1 “Organização Didático-Pedagógica”. 

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica 

Procedimentos de 

acompanhamento e de 

avaliação dos processos de 

ensino-aprendizagem  

Estágio curricular 

supervisionado – relação 

com a rede de escolas da 

educação básica  

Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) no 

processo ensino-

aprendizagem  

Perfil profissional do egresso Metodologia  Material didático 

Integração com as redes 

públicas de ensino 

Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC) 

Políticas institucionais no 

âmbito do curso 
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Estrutura curricular Apoio ao discente Número de vagas 

Atividades de tutoria  Conteúdos curriculares Objetivos do curso 

Conhecimentos, habilidades 

e atitudes necessárias às 

atividades de tutoria 

Estágio curricular 

supervisionado – relação 

teoria e prática 

Integração do curso com o 

sistema local e regional de 

saúde (SUS) 

Estágio curricular 

supervisionado 

Atividades complementares  Atividades práticas de 

ensino para áreas da saúde 

Gestão do curso e os 

processos de avaliação 

interna e externa  

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) 

Atividades práticas de 

ensino para licenciaturas 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Já os estudos da segunda e terceira dimensões foram realizados pelos integrantes 

discentes do grupo PETMEC-CG, pelo fato das informações necessárias a análise destas 

serem mais acessíveis e de avaliação menos complexa pelos próprios estudantes. 

 

Tabela 02: Indicadores da dimensão 2 “Corpo Docente e Tutorial”. 

Dimensão 2: Corpo Docente e Tutorial 

Experiência no exercício da docência na 

educação à distância  

Experiência no exercício da docência 

superior 

Equipe multidisciplinar Núcleo Docente Estruturante – NDE 

Atuação do coordenador Corpo docente: titulação  

Regime de trabalho do coordenador de curso Atuação do colegiado de curso ou 

equivalente 

Experiência no exercício da tutoria na 

educação à distância 

Titulação e formação do corpo de tutores do 

curso 

Regime de trabalho do corpo docente do 

curso 

Experiência do corpo de tutores em 

educação a distância 

Experiência profissional do docente Interação entre tutores 

Experiência no exercício da docência na 

educação básica 

Produção científica, cultural, artística ou 

tecnológica 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 03: Indicadores da dimensão 3 “Infraestrutura”. 

Dimensão 3: Infraestrutura 

Espaço de trabalho para 

docentes em tempo integral 

Bibliografia complementar 

por Unidade Curricular (UC) 

Laboratórios didáticos de 

formação básica 

Salas de aula Biotérios  Sala coletiva de professores 

 

Processo de controle de 

produção ou distribuição de 

material didático (logística) 

 

Laboratórios didáticos de 

formação específica 

Núcleo de práticas jurídicas: 

atividades básicas e 

arbitragem, negociação, 

conciliação, mediação e 

atividades jurídicas reais 

Espaço de trabalho para o Laboratórios de ensino para a Comitê de Ética em Pesquisa 
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coordenador área de saúde (CEP) 

Acesso dos alunos a 

equipamentos de informática 

Unidades hospitalares e 

complexo assistencial 

conveniados  

Comitê de Ética na 

Utilização de Animais 

(CEUA) 

Bibliografia básica por 

Unidade Curricular (UC) 

Laboratórios de habilidades Ambientes profissionais 

vinculados ao curso 

Fonte: Autoria Própria. 

 

As análises para estas duas últimas dimensões foram feitas por pequenos grupos, de 

três a quatro discentes, para que seja possível debater sobre os pontos citados acima, para que 

ao final do estudo, o resultado se aproxime ao máximo do real. 

Após essa divisão e avaliação dos indicadores, os resultados obtidos foram 

computados em uma planilha e assim, gerada uma média. Ademais, os indicadores com 

conceito abaixo de três foram estudados para simulação de prováveis cenários a partir da 

mudança desses conceitos. Vale ressaltar que alguns dos indicadores não se encaixam na 

avaliação do curso de engenharia mecânica da UFCG, por isso muitos não foram computados 

na planilha, como exemplo, pode-se citar os tópicos que abrangem os cursos a distância. 

 

Resultados e Discussão 

Analisadas as três dimensões, foi visto que dos 24 indicadores presentes na primeira, 

14 são aplicáveis ao curso de engenharia mecânica da UFCG, bem como 9 dos 16 presentes 

na segunda dimensão e 8 dos 18 apresentados na terceira. Em seguida, uma atenção especial 

foi dada para os indicadores que estão abaixo do conceito três e ainda, alguns que estão com 

esse conceito, mas que de maneira simples poderiam ter esse conceito elevado. 

Na dimensão “Organização Didático-Pedagógica”, foi dado foco aos indicadores 1.13 

“Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa” e 1.11 “Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC)”, pois estes receberam conceitos 1 e 3, respectivamente (as 

numerações dos indicadores apresentados na tabela são baseados em como está exposto no 

instrumento de avaliação). 

 

Tabela 04: Indicadores da primeira dimensão “Organização Didático-Pedagógica”. 

Indicador 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 16 19 20 Média 

Conceito 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 1 4 3 3 3,79 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Analisando o indicador 1.13, viu-se que atualmente não se tem uma avaliação do 

curso, seja interna ou externamente e, caso fosse criado um instrumento de avaliação dentro 

dos parâmetros estabelecidos no conceito 5, a nota dessa dimensão iria para 4,21. Caso não 

fosse possível alcançar o conceito 5 nesse indicador, apenas alcançando o conceito 3, a nota 

desta dimensão aumentaria para 4,07. 
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Figura 01: Critérios de análise do indicador 1.13. 

 
Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância. 

 

Já em relação ao indicador 1.11, o template de TCC não está atualizado com as 

normas da ABNT vigentes, nem há um repositório online para disponibilização dos trabalhos 

de conclusão de curso já apresentados. Caso esse indicador atingisse um conceito 5, a nota 

dessa dimensão subiria para 3,93. 

 

Figura 02: Critérios de análise do indicador 1.11. 

 
Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância. 
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Na dimensão “Corpo Docente e Tutorial” foi dado foco aos indicadores 2.9 

“Experiência no exercício da docência superior” e 2.16 “Produção científica, cultural, artística 

ou tecnológica”, pois estes receberam conceitos 2 e 3, respectivamente. 

 

Tabela 05: Indicadores da segunda dimensão “Corpo Docente e Tutorial”. 

Indicador 1 3 4 5 6 7 9 12 16 Média 

Conceito 5 3 3 4 3 4 2 4 3 3,44 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Analisando o indicador 2.9, foi visto que o corpo docente possui experiência, mas não 

há a elaboração de ações específicas para os alunos com dificuldade. Ademais, o grupo não 

considerou as atividades de monitoria como um atenuante, uma vez que a monitoria é feita 

exclusivamente pelo estudante e, caso fosse criado um sistema que atenda o conceito 5, a nota 

da dimensão sobe para 3,78. 

 

Figura 03: Critérios de análise do indicador 2.9. 

 

 
Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância. 
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Já em relação ao indicador 2.16, foi observado o currículo Lattes de cada professor e 

percebeu-se que muitos não atualizam (na contagem foram contabilizados os resumos normais 

e expandidos). Com a atualização dos Lattes, é possível aumentar o conceito dessa dimensão 

para 3,56 (caso o conceito seja 4) ou 3,67 (caso o conceito seja 5). 

 

Figura 04: Critérios de análise do indicador 2.16. 

  
Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância. 

 

Na dimensão “Infraestrutura” foi dado foco aos indicadores 3.6 “Bibliografia básica 

por Unidade Curricular (UC)” e 3.7 “Bibliografia complementar por Unidade Curricular 

(UC)”, pois estes receberam conceitos 2 e 1, respectivamente. 

 

Tabela 06: Indicadores da terceira dimensão “Infraestrutura”. 

Indicador 1 2 4 5 6 7 8 9 Média 

Conceito 5 4 3 3 2 1 3 3 3 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Analisando o indicador 3.6, foi visto que a quantidade de livros não está em 

consonância com a quantidade de usuários. Logo, aumentando a nota para 5, que pode ser 

feito com a disponibilização de uma maior quantidade de exemplares, faz a nota dessa 

dimensão subir para 3,375. 

Já em relação ao indicador 3.7, foi observado que para a maioria das disciplinas, não 

temos livros da bibliografia complementar da UC. A disponibilização de livros, atingindo o 

conceito 5, faz a média da dimensão subir para 3,875. 

Portanto, de uma forma geral, se hoje fosse feita uma avaliação do MEC, o conceito 

do curso seria 3,41349 (conceito 3).  
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Tabela 07: Planilha com indicadores utilizados, suas notas atuais e respectivo conceito do curso. 

Dimensão 

1 

Indicador 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 16 19 20 Média 

Conceito 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 1 4 3 3 3,79 

Dimensão 

2 

Indicador 1 3 4 5 6 7 9 12 16 Média CONCEITO DO CURSO 

Conceito 5 3 3 4 3 4 2 4 3 3,44 3,41349 

Dimensão 

3 

Indicador 1 2 4 5 6 7 8 9 Média 

Conceito 5 4 3 3 2 1 3 3 3 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Todavia, se agíssemos nos indicadores abaixo do conceito 3 e em alguns que foram 

vistos como sendo fáceis de atingir conceitos superiores a 3, teríamos o conceito do curso 

elevado para 4,02679 (Conceito 4), considerando que em todos os tópicos abordados os 

conceitos fossem elevados para 5. 

 

Tabela 08: Planilha com indicadores utilizados, suas notas modificadas e provável conceito do curso. 

Dimensão 

1 

Indicador 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 16 19 20 Média 

Conceito 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 3 4,21 

Dimensão 

2 

Indicador 1 3 4 5 6 7 9 12 16 Média CONCEITO DO CURSO 

Conceito 5 3 3 4 3 4 5 4 5 4,00 4,02679 

Dimensão 

3 

Indicador 1 2 4 5 6 7 8 9 Média 

Conceito 5 4 3 3 5 5 3 3 3,875 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Conclusões 

Após a realização da análise do curso com o uso do IACG, foi possível notar que 

existem vários indicadores que diminuem o conceito do curso, sendo a maioria deles de fácil 

melhoria, como, por exemplo, a falta da geração de documentos como forma de comprovar o 

que foi feito. Focando nestes pontos citados previamente, o CC pode alcançar o conceito 4, 

caso todos os itens problemáticos sejam elevados para o conceito 5. 

Em um primeiro momento, a UAEM deve focar nos indicadores cujos conceitos estão 

abaixo de 3, pois estes são os que possuem maior efeito no conceito final do curso, como 

também em alguns indicadores que não foram analisados pois não estão inclusos em nosso 

PPC, tal como o indicador “Material Didático” da primeira dimensão. Em um segundo 

momento, deve-se focar nos indicadores cujos conceitos são 3, podendo assim, manter um 

conceito 4. 

Para o futuro, é de grande importância que esta ferramenta de análise de curso seja 

aprimorada e utilizada com mais frequência, visando uma melhor manutenção do curso e 

também uma maior participação dos docentes, visto que são eles os principais profissionais 

responsáveis pela evolução da qualidade do curso de graduação das universidades públicas. 
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Eixo: Inclusão como meio de Transformação

RESUMO
O Grupo de Acolhimento aos Calouros (GRAPET) é uma das atividades semestrais do
PET Biologia UFC e que tem como principal objetivo “recepcionar” os recém-ingressos
no  curso  de  Ciências  Biológicas,  familiarizá-los  com  as  várias  atividades  da
Universidade e auxiliar na adaptação. O presente trabalho visa relatar a execução do
GRAPET  com  um  olhar  inclusivo.  Em  2018,  houve  a  necessidade  de  pensar  em
atividades inclusivas para o GRAPET, pois o curso recebeu estudantes com deficiência.
Uma das  modificações  realizadas  foi  na  dinâmica  de  interação  entre  os  estudantes,
intitulada “Sistema Nervoso”, em que normalmente os alunos ficam de pé dispostos em
duas fileiras, e mediante um incentivo visual o aluno do fim da fila aperta a mão do
colega de trás e assim sucessivamente até o colega do início da fila, a fim de alcançar o
objeto que está sob observação de um petiano. No primeiro semestre, a dinâmica foi
adaptada para inclusão de estudante com deficiência na visão, ao invés do mecanismo
visual o sistema adotado foi um estímulo auditivo. Já no segundo, houve a adaptação
para  alunos  cadeirantes,  em que  todos  os  estudantes  ficaram  sentados  ao  invés  de
permanecerem de pé. Ressalta-se que todos nós temos responsabilidade em participar do
processo  de  inclusão  e  que  o  olhar  inclusivo  envolve  cidadania.  Nesse  contexto,  a
atividade  foi exitosa tanto na formação dos petianos  que trabalharam para inclusão,
quanto  na  própria  inclusão  dos  estudantes  com  deficiência,  de  modo  que  todos
colaboraram para que houvesse a integração efetiva dos mesmos.

1 PETiano (bolsista) do grupo PET Biologia e discente do curso Ciências Biológicas da Universidade 
Federal do Ceará.
2 PETiano (bolsista) PET Biologia e discente do curso Ciências Biológicas da Universidade Federal do 
Ceará.
3 PETiano/a tutor/a do grupo PET Biologia e docente do Departamento de Biologia da Universidade 
Federal do Ceará.
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Palavras  Chave:  inclusão  no  ensino  superior,  deficiente  físico,  deficiente  visual,
dinâmica inclusiva, acolhimento de calouros.

INTRODUÇÃO

O Programa de Educação Tutorial da Biologia da Universidade Federal do Ceará
(PET-Biologia-UFC) faz parte de uma iniciativa do Ministério de Educação (MEC) que
abrange diversos cursos ao longo do território nacional. Desde 1992, o PET-Biologia-
UFC vem atuando na formação dos estudantes dos cursos de Licenciatura e Bacharelado
em  Ciências  Biológicas  da  UFC,  possibilitando  crescimento  pessoal  dos  seus
integrantes,  além do desenvolvimento e participação em ações de pesquisa, ensino e
extensão.

Dentre as atividades realizadas pelo PET-Biologia-UFC na própria universidade,
destaca-se o Grupo de Acolhimento e Recepção de Calouros (GRAPET). O GRAPET é
realizado semestralmente com estudantes recém-ingressos nos cursos de licenciatura e
bacharelado em Ciências Biológicas e é uma iniciativa voltada para auxiliar na recepção
e adaptação desses alunos. Durante o GRAPET, os alunos são apresentados a diversos
serviços e sistemas importantes da realidade acadêmica. Dentre esses, estão o uso de
ferramentas úteis para estudo, como o acesso ao site Pergamum da Biblioteca Central da
UFC  e  o  acesso  a  links  úteis  para  pesquisa  e  estudo,  a  obtenção  de  documentos
importantes dentro do meio acadêmico por meio do Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA), como atestado de matrícula e histórico escolar, o uso
de canais de comunicação com professores e as turmas online por meio do SIGAA
dentro da universidade e ações/práticas importantes no meio acadêmico, apresentados
por meio de dinâmicas. Dentre estas práticas estão o trabalho em equipe, importante
para um bom exercício de atividades dentro do meio acadêmico, como seminários e
apresentações orais, e o bom convívio, essencial para uma boa permanência dentro da
universidade. Por meio das dinâmicas os alunos são estimulados a interagirem uns com
os outros e a desenvolverem atividades juntos que visem um objetivo em comum, que
só será alcançado se eles trabalharem em conjunto.  

As atividades desenvolvidas durante o GRAPET são planejadas  e pensadas a
partir das vivências dos membros integrantes do grupo na universidade. Essas atividades
estão sempre sendo aprimoradas e repensadas pelo grupo frente às novidades da vida
acadêmica.                                                       

Um dos desafios atuais da universidade é a inclusão e acessibilidade, tendo em
vista que todas as pessoas, entre as quais se incluem as que possuem algum tipo de
deficiência, têm direito ao acesso à educação, à saúde, ao lazer e ao trabalho. Iniciativas
como a adaptação das atividades do GRAPET contribuem para a inserção social dentro
da universidade e o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva (PAGLIUCA et al.,
2007). 
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destacar  que  as  condições  adversas,  comumente  observadas  no  contexto  de  escolas
públicas da quais muitos desses alunos vêm que traduzem a inadequação dos espaços
físicos e do mobiliário escolar, quanto a inexistência de adaptações e equipamentos de
tecnologia  assistida  que  poderiam  contribuir  para  a  independência  funcional  desses
alunos (LAULAND, 2000; ALPINO, 2003; MELO, 2006). Essas dificuldades ainda são
observadas não só no curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Ceará,
mas como em muitos outros.

 Por  isso,  é  importante  que  a  questão  da  acessibilidade  e  inclusão  sejam
amplamente discutidas, para que todos se sintam responsáveis e parte desse processo em
todos os cursos de graduação da universidade.  Em 2018, houve a entrada no Curso de
Ciências Biológicas de estudantes com deficiência e o PET Biologia teve a preocupação
de que o GRAPET passasse por reestruturação e fosse inclusivo.  Nesse contexto,  o
presente trabalho visa relatar a execução das duas edições de 2018 do “GRAPET com
um olhar inclusivo”.

METODOLOGIA 

O  presente  estudo  foi  realizado  durante  GRAPET  com  turmas  de  primeiro
semestre dos cursos de Ciências Biológicas Bacharelado e Licenciatura da Universidade
Federal do Ceará no ano de 2018. O número de estudantes por turma variou entre 30 e
40  recém-ingressos  na  Universidade.  O  GRAPET  foi  realizado  no  primeiro  e  no
segundo semestre do ano de 2018, nas primeiras semanas de início do curso.

Para  a  execução  do  GRAPET,  os  petianos  planejaram  exposições  para
apresentar diversos aspectos importantes para a apresentação do Curso, da Universidade
e  informações  gerais  para  os  recém-ingressos.  A  atividade  foi  dividida  em  três
encontros  com  o  grupo  PET  Biologia,  nos  quais  foram  apresentados  o  uso  de
ferramentas  úteis  para  estudo,  documentos  e  canais  de  comunicação  dentro  da
universidade, as áreas de atuação do profissional Biólogo, conduta esperada dos alunos
de graduação, bem como a importância do trabalho em grupo e socialização por meio de
dinâmicas. As atividades foram pensadas e algumas foram adaptadas para a inclusão de
estudantes com deficiência. 

Dentre as atividades adaptadas para inclusão, destaca-se a do Sistema Nervoso.
Essa dinâmica consiste em uma atividade lúdica que visa além de testar as habilidades
visuais e os reflexos dos alunos, estimular  o trabalho em equipe entre estes.  Para a
organização da dinâmica, são inicialmente divididos os alunos em duas filas indianas e
ficam de mãos dadas.  Um membro do PET Biologia UFC se posiciona em uma das
extremidades entre as duas fileiras, e na extremidade oposta um objeto é posicionado
em cima de uma mesa por um outro petiano. O objeto deve ficar equidistante entre dois
alunos que se encontram nas extremidades de cada uma das fileiras. 

Em cada rodada, é lançada uma moeda pelo petiano da primeira extremidade,
caso a moeda dê “cara” ou “coroa” (acordado antes do início da dinâmica), o aluno que
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se

encontra nessa extremidade pressiona a mão do aluno ao qual está de mãos dadas, e esse
procedimento se repete até chegar ao aluno localizado na outra extremidade, que deverá
pegar o objeto assim que tiver sua mão apertada. Caso consiga pegar o objeto primeiro,
a equipe pontua e é feito um rodízio,  onde o aluno se dirige a outra extremidade e
realiza agora o procedimento de observação do lançamento da moeda. Toda a dinâmica
é realizada fazendo analogia ao funcionamento do sistema nervoso do nosso corpo, na
transmissão dos potenciais de ação por meio de estímulos. Ganha o grupo que completar
o rodízio mais rapidamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tanto no primeiro semestre,  quanto no segundo semestre de 2018, os alunos
demonstraram inicialmente estar empolgados com a atividade.  No semestre de 2018.1,
com a chegada de um estudante com deficiência visual de baixa visão, a dinâmica foi
realizada por meio de estímulos auditivos no lugar do aperto da mão para transmissão
do estímulo. Já no semestre de 2018.2, com o ingresso de um estudante com deficiência
locomotora (cadeirante), a atividade foi adaptada para os alunos ficarem sentados em
cadeiras ao invés de em pé. Quando a dinâmica do “Sistema Nervoso” foi iniciada,
todas  as  etapas  fluíram  normalmente,  sem  implicações  negativas  por  conta  das
adaptações e o mais importante foi observar que todos os alunos cooperaram. Nos dois
casos, ganhou o grupo que o rodízio foi completado e que todos os alunos passaram
pela fase do estímulo auditivo e/ou visual. A atividade foi pensada para que os alunos
fossem tratados de maneira igualitária, de forma a incluir os estudantes com deficiência,
tanto visual, quanto de locomoção. 

Por meio das práticas desenvolvidas, pôde-se obter o resultado esperado, tanto
em relação à integração, quanto à acessibilidade. Sabe-se que as experiências durante o
primeiro  ano  na  universidade  são  muito  importantes  para  a  permanência  no  ensino
superior  e  para  o  sucesso  acadêmico  dos  estudantes  (REASON;  TERENZINI;
DOMINGO,  2006).  Dessa  forma,  sendo  essencial  a  inserção  de  práticas  que
possibilitem interação dos alunos novatos entre si e entre os que estão a mais tempo no
curso.

Incorporar  métodos  que  incluam  os  mais  diferentes  tipos  de  público  na
educação, nada mais é do que o direito social que reivindica outros direitos a fim de que
possa ser cumprido. No caso em questão, trata-se da acessibilidade tanto física, quanto
visual, que é um direito constitucional  (BRASIL, 1990), bem como uma necessidade
para que se possa usufruir de um direito social (GUERREIRO, 2012).

No  caso  de  deficientes  visuais,  eles  fazem  uso  de  meios  alternativos  para
estabelecer relações com pessoas e objetos que fazem parte do cotidiano. A ausência da
visão também reflete tanto na estruturação do sujeito, como nos processos cognitivos
como na sua constituição psicológica (MAZZARINO et al., 2011).
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Deficientes físicos enfrentam dificuldades especialmente relacionadas à pouca
acessibilidade de estabelecimentos devido a barreiras impostas por ele, incluindo dentro
dos meios escolar ou universitário. As pessoas com deficiência física para exercerem
seu direito a educação básica e superior de qualidade e fortalecerem sua participação
como  cidadãos,  há  necessidade  de  se  atingir  alguns  objetivos,  como  o  direito  a
acessibilidade em edificações de uso público (PAGLIUCA et al., 2007).  

A inclusão social é um processo que contribui para a construção de um novo tipo
de sociedade por meio de transformações seja no ambiente físico e/ou na mentalidade
das pessoas. Além disso, discutir mecanismos para viabilizar a inclusão social e escolar
significa  admitir  a  lógica  intrinsecamente  excludente  presente  nos  atuais  modos  de
organização e produção social que se quer modificar (MATISKEI, 2004).

Para os petianos envolvidos nessa atividade, houve um grande enriquecimento
tanto  na  formação  acadêmica  quanto  pessoal,  já  que  precisava  buscar  desenvolver
estratégias de flexibilização, adaptação e práticas alternativas. Isso fez com que o grupo
atuasse  mais  ainda  em  equipe  para  melhor  perceber  as  necessidades  educacionais
especiais dos alunos.

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, foi perceptível que a atividade em questão obteve êxito em
sua proposta de incluir alunos deficientes. De modo que os alunos se ajudaram para que
todos  pudessem  participar  igualitariamente,  com  isso  houve  a  integração  entre
estudantes  não-deficientes  com  aqueles  portadores  de  alguma  necessidade  especial.
Também vale ressaltar a importância da atividade para os petianos, visto que enquanto
grupo eles tiveram que pensar em soluções alternativas visando a inclusão de todos os
estudantes  na  atividade  descrita.  Com  isso,  pode-se  concluir  que  houve  um
enriquecimento do trabalho em equipe, bem como o estímulo à empatia de veteranos
para com calouros.
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EIXO TEMÁTICO: Inovação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

No atual cenário tecnológico, que altera a forma de construção, planejamento e 

disponibilização do conhecimento, o Programa de Educação Tutorial surge como contribuinte 

na maneira de ensinar e aprender. Nesse contexto, as constantes indagações acerca do 

conhecimento da estrutura curricular por parte dos recém-ingressos e o pouco impacto do PET 

na esfera acadêmica de graduandos de semestres mais avançados, torna-se necessário o 

desenvolvimento de uma nova atividade que pudesse aliar essas duas problemáticas, propondo, 

portanto, uma única solução. O Projeto Eletativas é uma atividade com intuito de auxiliar os 

estudantes de graduação do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará a 

escolherem disciplinas optativas e eletivas de acordo com a grade curricular de 2005.1. Assim, 

o projeto consiste em elaborar vídeos que abordam sobre ementa da disciplina, objetivos, 

metodologia de exposição do conteúdo e de avaliação, importância para o mercado de trabalho 

e predisposições do aluno. Após isso, os vídeos são editados e postados na plataforma do canal 

do Youtube do PET Civil, e sempre divulgados através das redes sociais do mesmo. Atualmente 

a lista de reprodução do Eletativas conta com 12 vídeos, e um total de 3448 visualizações. 

Assim, é importante ressaltar que a atividade gerou bastante crescimento aos PETianos 

envolvidos, pois além de aprender a utilizar softwares, suas habilidades de comunicação foram 

melhoradas. Junto a isso, os alunos que visualizaram os vídeos, irão ser beneficiados através do 

conhecimento dessas disciplinas não obrigatórias. 

 

Palavras – chave  
Optativa, grade curricular, engenharia, vídeos, eletativas. 

903



 
 
 

Abstract 

The current technological scenario which we live in, has changed the form of construction, 

planning and availability of knowledge, the Tutorial Education Program - known as PET 

emerges as a collaborator  in the way of teaching and learning. In this context, the constant 

questions about the curricular structure by the new entrants and the low impact of the PET in 

the academic sphere of the undergraduates of more advanced semesters made it necessary to 

develop a new activity that could ally these two issues proposing, therefore, a single solution. 

The Eletativas Project is an activity aimed at assisting undergraduate students of the Civil 

Engineering course at the Federal University of Ceará to choose non-compulsory and elective 

subjects according to the 2005.1 curriculum. Thus, the Project consists of elaborating videos 

with the content of the discipline syllabus, along with their objectives, content exposure 

methodology, relevance for the job market and the student predispositions. After that, the videos 

are edited and posted on the PET Civil YouTube channel, and they’re always divulged through 

PET’s social media accounts. Currently, the Eletativas playlist has 12 videos, and a total of 

3448 views. Therefore, it is important to emphasize that the activity generated growth for those 

involved in the process, besides learning from the software, their communication skills have 

also been improved, along with the students who will use the videos produced, that have 

benefited through the knowledge of these non-compulsory subjects. 

 

Key words 

Elective, curriculum, engineering, videos, Eletativas. 

 

Introdução 
Segundo o MOB, Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial, 

um dos principais objetivos dos grupos PETs é desenvolver atividades que busquem suprir mais 

plenamente as necessidades do próprio curso de graduação, além de expandir os conhecimentos 

programáticos que fazem parte da sua grade curricular. Assim, tendo por consequência a 

melhoria, de forma geral, da qualidade acadêmica do curso em que o grupo PET está inserido. 

 Imerso nessa logística, surge a percepção de alguns PETianos de que, apesar da 

realização de atividades voltadas diretamente para a graduação, algumas não são direcionadas 

aos semestres mais avançados, o que faz com que o objetivo supracitado não seja alcançado de 

forma eficaz. 

 Dessa forma, realizado um levantamento de possíveis problemáticas enfrentadas por 

estudantes veteranos e que o PET poderia entrar como agente modificador, observou-se uma 

grande dificuldade dos discentes no momento da escolha de disciplinas optativas e eletivas. 

Escolhas de grande relevância, pois norteará o ramo do estudante no seu futuro profissional. 

Todavia, apesar de tal importância, muitas vezes, o aluno não possui material para ajudá-lo 

neste período e as dúvidas que surgem tendem, a não serem sanadas por colegas de graduação. 

Assim, o PET Civil UFC desenvolveu uma nova atividade que busca auxiliar nessa etapa da 

graduação, o Projeto Eletativas (neologismo das palavras eletivas e optativas). 
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O atual contexto tecnológico, que altera a forma de construção, planejamento e 

disponibilização do conhecimento, contribui de maneira significante para a sociedade. Além de 

ser perceptível que essas inovações não podem mais ser consideradas privilégio de poucos, mas 

sim necessidade de todos, deve-se perceber que a aplicação delas é primordial para que o 

Programa de Educação Tutorial aumente seu escopo de abrangência. (DO NASCIMENTO et 

al., 2012). 

 A atividade consiste em unir tecnologias das redes sociais com a difusão de informações 

de disciplinas não-obrigatórias para a graduação, por meio de vídeos que objetivam explanar 

sobre tópicos que geram dúvidas nos estudantes sobre o funcionamento dessas cadeiras. A 

utilização de novas ferramentas disponíveis em redes sociais surge como um dos fatores mais 

importantes para alcançar um dos principais objetivos da atividade, que é de mostrar o 

funcionamento e a relevância da disciplina para o meio acadêmico e profissional. 

 

 

Metodologia 

Em relação ao conceito da atividade, o projeto Eletativas tem o intuito de detalhar o 

funcionamento de determinadas cadeiras não-obrigatórias, com um enfoque maior nas 

disciplinas eletivas do curso. O escopo final do projeto é definido com a abrangência de todas 

as cadeiras eletivas disponibilizadas pelos três departamentos da Engenharia Civil da 

Universidade Federal do Ceará: Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental (DEHA), 

Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil (DEECC) e Departamento de 

Engenharia de Transportes (DET). Além disso, busca-se englobar disciplinas de outros 

departamentos primordiais para alunos da Engenharia Civil. 

A escolha da disciplina em destaque é feita de forma que haja um equilíbrio quanto às 

áreas da engenharia, determinadas pelos três departamentos supracitados. Para obtenção de 

informações iniciais da disciplina, como a quantidade de créditos, a quantidade de hora/aula e 

os pré-requisitos, utiliza-se a Matriz Curricular de 2005.1 do curso de Engenharia Civil da UFC, 

disponibilizada no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Caso hajam vários 

professores ofertando a disciplina, há um planejamento para que todos possam participar da 

gravação. O primeiro contato com os professores ocorre por e-mail, marcando-se uma reunião 

de explicação do projeto e dos principais tópicos a serem abordados no vídeo. 

Em relação ao conteúdo abordado nos vídeos, os tópicos apresentados são: ementa, 

objetivos da disciplina, metodologia de exposição do conteúdo e de avaliação, importância para 

o mercado de trabalho e predisposições do aluno. Para a exposição das informações, o professor 

é convidado a falar um pouco sobre cada um dos tópicos em um curto intervalo de tempo e com 

espaçamento entre os assuntos abordados, evitando uma alta carga cognitiva do espectador, e 

também a desestimulação. (TAROUCO; CUNHA, 2006). Na etapa de captação audiovisual, 

utiliza-se uma câmera semiprofissional, um tripé de suporte e um gravador de áudio. 

A edição do conteúdo gera um produto final com duração entre cinco e dez minutos, e 

caso ultrapasse o período desejado, o vídeo é dividido em partes que acomodam o tempo 
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máximo. Utiliza-se programas de montagem audiovisual, como Adobe Photoshop®, Sony 

Vegas Pro® e CorelDRAW®. A postagem do vídeo é feita no Canal do PET Civil UFC no 

YouTube®, com a divulgação através das redes sociais do PET (Página no Facebook® e Perfil 

no Instagram®). A atividade foi iniciada no segundo semestre de 2017, portanto, na análise dos 

resultados, definiu-se como meta, a quantidade de seis vídeos postados no semestre e o número 

médio de cinquenta visualizações, por ser um projeto ainda em fase inicial. 

No segundo semestre de 2018, a atividade ocorreu de forma semelhante às gestões 

anteriores, contando com o indicativo de seis vídeos gravados durante o semestre e 3000 

visualizações acumuladas de todos os vídeos, sendo responsáveis pela atividade três 

coordenadores que entraram em contato com os professores, gravaram, editaram e postaram os 

vídeos.  

 

Resultados e Discussão 

Durante o processo de produção dos vídeos, 13 professores, dos 16 contactados, 

aceitaram participar das gravações dos vídeos, sendo um aproveitamento de 81,25%. Os 

principais motivos que justificavam a não participação dos professores foram a falta de horários 

disponíveis nos períodos de gravação ou a falta de afinidade com o projeto.  

Quadro 1 – Comparação de metas e resultados por semestre. 
 

Meta Resultado 

Semestre Nº de 

vídeos 

Nº de visualizações 

acumuladas 

Nº de 

vídeos 

Nº de visualizações 

acumuladas 

2017.2 6 300 6 600 

2018.1 9 1600 3 1520 

2018.2 6 3000 3 3448 

Fonte: O autor (2019) 

 

Em um somatório geral, como observamos acima, deveriam ser produzidos 21 vídeos 

nos 3 semestres de execução da atividade, no entanto, foram produzidos 12 vídeos com um total 

de 3448 visualizações acumuladas no YouTube, batendo a meta prevista de 3000 visualizações. 

De certa forma, é uma amostragem razoável pensando que o curso de Engenharia Civil na 

Universidade Federal do Ceará apresenta aproximadamente 600 alunos matriculados. A 

distribuição de visualizações por vídeo segue no Quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2 - Quantidade de visualizações por vídeo 

Nº Título Professor(es) Visualizações Departa. 
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1 Apresentação Eletativas - 411 - 

2 Projeto Estrutural de 

Edifícios de Concreto 

 

Augusto Albuquerque 310 DEECC 

3 Transporte Aéreo Verônica Castelo Branco e 

Flávio Cunto 

250 DET 

4 Alvenaria Estrutural Alexandre Bertini 212 DEECC 

5 Materiais Betuminosos Jorge Soares 1.115 DET 

6 Modelagem da Qualidade 

da Água 

 

Iran Lima Neto 279 DEHA 

7 Geotecnologias Aplicadas à 

Engenharia  

Carlos Uchôa 220 DET 

8 Fundações Alfran Sampaio 169 DEHA 

9 Transporte Metroferroviário Verônica Castelo Branco e 

Bruno Bertoncini 

141 DET 

10 Obras de Contenção Silvrano Adonias 175 DEHA 

11 Planejamento Urbano e de 

Transportes 

Antônio Paulo de Hollanda 86 DET 

12 Estruturas de Concreto Pré-

moldado 

Joaquim Mota 80 DEECC 

Fonte: O autor (2019) e YouTube (2019). 

 

Analisando a quantidade média de visualizações por vídeo, obteve-se um valor de 287 

visualizações/vídeo. Apesar de ser um valor otimista, não é tão representativo por apresentar 

um outlier que teve mais de dois desvios padrões acima do valor médio de visualizações. Pode-

se ver a discrepância do outlier na Figura 1 abaixo, que apresenta 32% das visualizações totais 

do projeto. 

 

Figura 1 – Porcentagem de visualizações de cada vídeo. 
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Fonte: O autor (2019) 

 

Espera-se sempre um número maior de visualizações ao final do processo de matrícula 

de cada semestre, quando os estudantes estão buscando mais informações sobre cadeiras que 

vão ou querem se inscrever. Esse período fica próximo ao final do mês de janeiro e julho, onde 

as datas precedentes a estas são de maior divulgação do projeto, inclusive através do canal de 

comunicação da coordenação no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA). 

   Um ponto analisado no final do semestre de 2017.2, foi o alcance das publicações de 

divulgação dos vídeos no Facebook, tendo um número expressivo de 5173 perfis alcançados. 

(FACEBOOK, 2017). Apesar de não implicar diretamente no número de visualizações no 

YouTube, pode-se concluir que várias pessoas entraram em contato com o projeto, sabem qual 

seu conteúdo e onde podem encontrá-lo. Nos semestres seguintes, não houveram análises dos 

perfis alcançados no Facebook devido à baixa adesão, em comparativo com outras redes sociais 

do Programa.  

 Até o momento, não houveram gravações de vídeos com disciplinas de outros 

departamentos que não estão diretamente vinculados com a Engenharia Civil (cadeiras 

optativas), que é um fator a ser corrigido nos próximos semestres de execução 

 

Conclusões: 

A partir dos resultados previamente citados, pode-se observar que a atividade cumpre 

com seu objetivo principal, em ser um auxílio na escolha de disciplinas não obrigatórias. Assim, 

a atividade busca continuar crescendo até possuir todas as disciplinas optativas da grade 

curricular do curso de Engenharia Civil da UFC. Além de ser uma inovação para os estudantes 

do curso, por ser uma atividade prática e acessível.  
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Além disso, antes do surgimento da atividade, o PET Civil UFC buscava expandir sua 

atuação para atingir estudantes de semestres mais avançados. Com o conceito do Eletativas, 

aplicando tecnologias de divulgação, o grupo pôde finalmente criar esse contato, o que 

proporcionou uma maior visibilidade do Programa de Educação Tutorial dentro do próprio 

curso. 
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EIXO TEMÁTICO: SAÚDE COLETIVA COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

Resumo  
Introdução: A adolescência é um período de vida permeado de transformações e que traz 

consigo diversas vulnerabilidades que podem acarretar em gravidez indesejada ou a aquisição 

de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), devido à grande parcela da população 

adolescente desconhecer ou ignorar o uso adequado de métodos contraceptivos. Justificativa: 

Promover educação em saúde acerca de sexualidade, gravidez e aborto na adolescência para os 

estudantes em virtude da prevalência de gestações precoces. Metodologia: Os dados tratam-se 

de um recorte obtido através de uma das escolas onde foi desenvolvido o projeto de extensão 

Prevenção da Gravidez na Adolescência do PET Enfermagem da Universidade Federal do 

Amapá tendo como público-alvo alunos do ensino fundamental de escolas da região periférica 

da cidade de Macapá-AP sendo realizados 3 encontros por turma abordando sexualidade, 

gravidez na adolescência e ISTs. Conclusão: Os resultados foram positivos, pois foi 

evidenciado mudanças significativas após as intervenções educativas, nesse sentido, o trabalho 

mostrou-se relevante e incentivador tanto para a escola já que houveram mudanças nos 

conhecimentos adquiridos pelos adolescentes, quanto para os petianos que puderam aplicar 

conhecimentos teóricos, bem como fortalecer as atividades dentro da extensão. 

 

Palavras – chave 

 

Educação em Saúde. Sexualidade. Gravidez na Adolescência. 
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Introdução 

O Programa de Educação Tutorial (PET) - Enfermagem em consonância com a Tríade Ensino, 

Pesquisa e Extensão, desenvolveu no ano de 2018 um projeto de extensão voltado às escolas de 

ensino fundamental em área periférica, visando disseminar o ensino a respeito de gravidez na 

adolescência, comportamentos de risco, infecções sexualmente transmissíveis (IST) e 

sexualidade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) delimita o período da adolescência a 

faixa etária compreendida entre 10 a 19 anos de idade. Esta convenção da OMS é seguida pelo 

Ministério da Saúde para definir a adolescência. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

que se fundamenta na Doutrina da Proteção Integral, reconhece todas as crianças e adolescentes 

que têm a idade entre 12 aos 18 anos. Restringir a adolescência a uma faixa etária, torna possível 

delimitar um grupo populacional para a elaboração de políticas de saúde (BRASIL, 2013). 

Nesse marco de transição da infância para a vida adulta, alguns adolescentes iniciam a vida 

sexual, o que pode refletir em problemas de saúde e gravidez precoce, com repercussões 

familiares, educacionais, sociais, dentre outras condições de riscos à saúde, principalmente, 

quando não há a devida proteção (SANTOS et al., 2016). Uma adolescente em processo de 

gestação é considerada como um sério problema de saúde pública, exigindo programas de 

orientação, preparação e acompanhamento durante toda gravidez e após o nascimento, por ser 

uma situação de risco tanto para a mãe como para a criança, a partir de uma gravidez não 

planejada (CONCEIÇÃO; ALVES, 2018). De acordo com dados da Secretaria de Estado da 

Saúde (SESA), o Amapá é considerado o 5º estado brasileiro com um dos maiores índices de 

gravidez na adolescência. Um em cada quatro bebês nascidos são de mães com menos de 19 

anos, taxa considerada uma das maiores do Brasil. Neste sentido, o projeto foi desenvolvido 

com o objetivo de orientar adolescentes sobre riscos e consequências de gravidez na 

adolescência bem como por ser um problema de saúde pública, dessa forma intervir através de 

palestras educativas quanto aos cuidados para evitar uma gravidez não planejada e ISTs. 

 

Metodologia 

Este produto é oriundo de um projeto intervenção, tipo antes e depois, voltado a prevenção à 

gravidez na adolescência, desenvolvido em duas escolas públicas da região periférica da cidade 

de Macapá-AP. A opção de trabalhar com escolas de áreas periféricas, deu-se em virtude de 

que as condições socioeconômicas dessa população podem evidenciar relação entre a 

prevalência de gestantes adolescentes, uma vez que este é um perfil emergente com 

vulnerabilidade aos agravos em saúde, em especial aqueles relacionados à sexualidade humana, 

e ainda são escassos os estudos sobre a temática. O projeto foi baseado em metodologias ativas 

com rodas de conversas e dinâmicas desenvolvidas pelos petianos. Para este construto foi 

realizado um recorte do projeto e utilizados dados de uma das escolas trabalhadas. As ações 

foram realizadas em três momentos: sondagem diagnóstica - houve contato prévio com as 

escolas, pactuou-se parcerias com os docentes de ciências e obteve-se assinatura dos termos de 

anuência pela instituição, em seguida foram aplicados dois questionários do tipo 

sociodemográfico e outro sobre sexualidade, gravidez e aborto na adolescência para os 

estudantes. Execução das ações: as turmas foram selecionadas pelos petianos em comum acordo 

com o serviço técnico das escolas, sendo elaborados cronogramas para não confrontar com o 

planejamento pedagógico interno das escolas. Foram realizadas 3 intervenções, em cada escola, 

abordando as seguintes temáticas: sexualidade, gravidez na adolescência e ISTs. As 

intervenções foram realizadas em uma turma de 7º ano, uma de 8º ano e uma de 9º ano do 
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ensino fundamental. Avaliação das intervenções: no último encontro foi aplicado novamente o 

questionário sobre sexualidade, gravidez e aborto na adolescência, para avaliar se o 

conhecimento e saberes desse público mudou após as intervenções a partir destas foram obtidos 

dados para análise. Para a análise dos dados, foram utilizadas estatística descritiva (medidas de 

tendência central) e inferencial (Teste Qui-quadrado) para comparação de dados de sondagem 

e pós-intervenção. 

 

Resultados e Discussão 

Como resultado do estudo, houveram 53 participantes, sendo 28 do sexo feminino e 25 do sexo 

masculino, tinham entre 12 a 16 anos, 32 (60,38%) alegaram morar com os pais, a maioria (36 

alunos) possuía renda de até 1 salário mínimo e 38 estudaram somente em escola pública,  31 

alunos (58,49%) afirmaram que vão andando para escola e apenas 1 aluno já possuía filhos, 

conforme é ilustrado na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Dados socioeconômicos e demográficos. 

Variável  n % 

Sexo Feminino 28 52,83% 

 Masculino 25 47,17% 

Idade 12 anos 7 13,21% 

Mínimo – máximo: 12 – 16 13 anos 11 20,75% 

Média: 14 14 anos 14 26,42% 

Desvio-padrão: 2,0 15 anos 17 32,08% 

 16 anos 4 7,55% 

Com quem mora Pais 32 60,38% 

 Somente pai 1 1,89% 

 Somente Mãe 16 30,19% 

 Parentes 4 7,55% 

 Outros 0 0,00% 

Local de moradia Terra firme 37 69,81% 

 Área de ressaca 16 30,19% 

Renda Familiar Até 1 salário mínimo 36 67,92% 

 De 2 a 3 salários mínimos 12 22,64% 

 4 salários mínimos ou mais 5 9,43% 

Estudou só em escola pública Sim 38 71,70% 

 Não 15 28,30% 

Transporte para ir à escola Carro 6 11,32% 

 Bicicleta 8 15,09% 

 Ônibus 6 11,32% 

 Andando 31 58,49% 

 Moto 2 3,77% 

Já teve filhos Sim 1 1,89% 

 Não 52 98,11% 

Fonte: banco de dados dos autores 

 

A tabela 2 apresenta os resultados do questionário sobre sexualidade, gravidez e aborto na 

adolescência. Na presente escola, percebeu-se mudanças significativas nos seguintes 

questionamentos “Acha que os adolescentes têm responsabilidade de cuidar de uma criança?''. 

A alternativa “talvez”, após a intervenção, foi mais preenchida alcançando o valor de 77,3%. 

Pode-se então inferir que a partir das intervenções que tinham foco no apoio familiar à gestante 
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adolescente influenciaram a resposta no pós-encontro. Também foi observado a relevância no 

seguinte questionamento ''Métodos que você acha mais seguro para evitar uma gravidez?''. A 

resposta ''camisinha'' alcançou o percentual de 90,6%, sendo referida nos pós-encontro como 

método mais seguro na prevenção da gravidez, nas intervenções também se enfatizou a sua 

importância para proteção contra as ISTs. Visto que o método de barreira representa a principal 

estratégia de prevenção da gravidez e ISTs, sendo um método que, se bem utilizado, não 

prejudica a relação sexual e apresenta excelente custo-efetividade. De acordo com SILVA et 

al. (2013) programas de monitorização de adolescentes devem ser intensificados com o objetivo 

de prevenir gestações não desejadas ou não planejadas nessa fase da vida. O caminho para 

implantação e modificação do comportamento passa pela construção de um planejamento 

participativo, de forma gradual e negociada, cuja meta é um novo paradigma, no qual é 

imprescindível, neste processo, a estruturação de políticas intersetoriais, que as equipes de 

saúde, em conjunto com a comunidade, encontrem caminhos saudáveis para diminuir os índices 

de gestações na adolescência e melhorias das condições de vida e saúde da população 

(MAINEGRA, 2015). De forma descontrolada, tem se encontrado muitos casos de gravidez na 

adolescência, tornando um fato comum na sociedade em que vivemos, onde eles estão iniciando 

a vida sexual de forma precoce. Situações estas que acabam acarretando grandes consequências, 

principalmente para os envolvidos, que não estão preparados emocionalmente, nem 

financeiramente para viverem essa realidade com responsabilidade, abandonando seus 

familiares e estudos, provocando abortos como uma forma de resolver seus problemas 

(CONCEIÇÃO; ALVES, 2018). A gravidez na adolescência não é um fenômeno homogêneo, 

pois tudo depende do contexto social no qual a adolescente está inserida (NASCIMENTO; 

XAVIER; SÁ, 2011). Na camada social média e alta, a gravidez tende a não prejudicar tanto o 

percurso de escolarização e profissionalização; já em classe social baixa, a adolescente tem 

maior dificuldade em continuar e finalizar os estudos, encontrando mais obstáculos na sua 

profissionalização, porque, na maioria das vezes, não pode contar com o apoio familiar e social. 

É comum a estudante afastar-se da escola e de outros ambientes de interações sociais e enfrentar 

conflitos diante das mudanças simultâneas próprias da adolescência e da gravidez. A educação 

sexual é, portanto, uma ação imprescindível na redução dessas vulnerabilidades, e não pode se 

deter apenas ao enfoque preventivo, mas favorecer diálogo com os adolescentes sobre as 

mudanças corporais da puberdade, as questões socioculturais e a relação entre os gêneros, 

fundamentando-se em ações de promoção da saúde (SANTOS et al., 2018). 
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Tabela 02 – Resultado do questionário sexualidade, gravidez e aborto na adolescência em uma escola. 

 

Variável Estudantes Valor p* 

Antes dos encontros Após os encontros 

n % n % 

Acha que os adolescentes têm responsabilidade 

de cuidar de uma criança? 

53 
 

53 
  

Sim 4 7,5% 5 9,4% p=0.042 

Não 18 33,9% 8 13,2% 

Talvez 31 58,4% 40 77,3% 

É a favor do aborto? 53 
 

53 
  

Sim 13 24,5% 14 26,4% p=0.8236 

Não 40 75,5% 39 73,6% 

Métodos que você acha mais seguro para 

evitar uma gravidez? 

53 
 

53 
  

Camisinha 39 73,6% 48 90,6% p=0.0227 

Somente outros métodos 14 26,4% 05 9,4% 

A camisinha deixa o ato sexual menos 

prazeroso? 

53 
 

53 
  

Frequentemente 11 20,8% 5 9,4% p=0.0488  

Algumas vezes 28 52,8% 27 50,9% 

Raramente 11 20,8% 9 17,0% 

Nunca 3 5,7% 12 22,6% 

*Teste do Qui-Quadrado 

Fonte: banco de dados dos autores 

 

Conclusão 

Os resultados foram positivos, pois foi evidenciado mudanças significativas após as 

intervenções educativas, nesse sentido, o trabalho mostrou-se relevante e incentivador tanto 

para a escola já que houveram mudanças nos conhecimentos adquiridos pelos adolescentes, 

quanto para os petianos que puderam aplicar conhecimentos teóricos, bem como fortalecer as 

atividades dentro da extensão. 
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GRUPO DE PESQUISA E PERFORMANCE EM MÚSICA MEDIEVAL 
 

Helivelton Neves Campos ; Vinícius Siqueira Baldaia¹; Tomas Callas 1

Mistrorigo¹; Fernando Santiago Serrano dos Santos¹ ; Heloisa Gervazoni 

Carbonera¹; Pedro Augusto Diniz ; Maurício Funcia De Bonis . 2 3

hnc_99@protonmail.com 

PET Música, IA-UNESP, São Paulo, SP 

 

EIXO TEMÁTICO: Unidos pelo Incentivo à Cultura 

 

Resumo 

Em suas origens, a chamada música ocidental tomou um rumo diverso das            
práticas musicais de outras culturas, especialmente no que tange o uso de            
notação musical, mas o repertório onde se deu a gênese dessa prática            
permanece pouco conhecido, muito devido à incipiência, à pluralidade dos          
métodos de notação então emergentes e à insuficiência mesma desses          
métodos, o que torna sua decodificação difícil e ambígua. Objetivando levar           
esse repertório aos espaços culturais da cidade de São Paulo e desenvolver            
atividades pedagógicas sobre o repertório e o período histórico em questão,           
voltadas tanto a alunos da graduação quanto ao público externo, o Grupo de             
Pesquisa e Performance em Música Medieval passou a entrar em contato           
diretamente com as fontes de época para decodificá-las e transcrevê-las. Por           
se tratar de fontes do século XIII e mais antigas escritas em sistemas de              
notação não unânimes e em constante transformação, o grupo passou por um            
processo de capacitação em leitura de fontes históricas junto ao pesquisador           
Pedro Diniz, com quem segue desenvolvendo sua pesquisa. A partir das           
transcrições de fontes históricas resultantes dessa pesquisa em conjunto, o          
grupo desenvolve concertos didáticos, onde as fontes, os meios para          
decifrá-las e o seu resultado musical são apresentados por meio do canto em             
conjunto e da explicação do processo de pesquisa. Com isso, o grupo            

1 PETianos discentes (bolsistas, não-bolsista e egressa) do grupo PET Música e discentes dos cursos de 
Música da UNESP. 
2 Colaborador do grupo PET Música. 
3 PETiano tutor do grupo PET Música e docente do Departamento de Música da UNESP. 
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complementa a graduação de sua universidade, onde há carência de          
disciplinas que abordem esse repertório, e traz esse patrimônio cultural vasto e            
pouco explorado aos espaços públicos onde ele dificilmente chega. 

 
Palavras-chave  
Notação, Concerto-didático, Música medieval. 

 
Introdução 
As primeiras tentativas de implementação de um sistema de notação musical           
vieram à luz como apoio a uma prática de transmissão oral já existente. Por              
isso, os primórdios da notação musical não visavam a um registro total de cada              
aspecto da execução musical, funcionando antes como um reforço à memória           
previamente adquirida por via oral. Até alcançar um estágio bem consolidado e            
preciso quanto ao conjunto de informações a serem transmitidas ao intérprete,           
a notação musical passou por diversas mudanças. Olhando com mais ênfase           
ao período que é nosso objeto de estudo, a Idade Média, vê-se que, por se               
tratarem das primeiras tentativas de registro de uma prática a qual recorria            
acima de tudo à memória (Busse Berger, 2005), há uma profusão de sistemas             
de notação os quais, no decorrer dos séculos, são revistos, atualizados e            
reformados a fim de incorporar novos parâmetros que passam a ser           
importantes ao discurso musical ou mesmo novas propostas musicais. 
Em meio ao constante desenvolvimento desse conjunto de notações ao qual           
costumamos chamar de notação negra , podemos destacar os seguintes         
sistemas como pontos que se consolidaram de forma mais concreta (Apel,           
1956) neste processo: 

- Notação Neumática (século IX ao século XII) 
- Notação Quadrada (Fim do Século XII ao Início do século XIII ) 
- Notação Pré-Franconiana 
- Notação Franconiana 
- Notação Francesa 
- Notação Italiana 
- Notação Maneirista 

É apenas na segunda metade do século XIII, com o desenvolvimento da            
notação Franconiana, que a notação musical atinge um estágio onde são           
eliminadas as ambiguidades tão recorrentes nos sistemas anteriores. 
 
Deve ser breve e justificar a problemática estudada, utilizando-se revisão da           
literatura. Destaca-se que o último parágrafo, na forma de texto, deve conter os             
objetivos do trabalho realizado.   
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Metodologia 
O Grupo optou por iniciar suas pesquisas em um momento em que a notação              
musical se estabilizou, tornando-se mais precisa e unívoca do que aquela da            
Idade Média - o Renascimento, regressando aos poucos à Idade Média. Com            
apoio do grupo do grupo de pesquisa Teorias da Música, coordenado pelo            
professor doutor Marcos Pupo Nogueira, que nos forneceu material digital de           
consulta e pesquisa, como o livro “The Notation of Polyphonic Music:           
900-1600”, de Willi Apel (1956), que o grupo viria mais tarde a adotar como              
fonte principal de consulta e, no segundo semestre de 2018, como material a             
ser sistematicamente estudado e discutido periodicamente. Também o livro         
“Aide-mémoire du contrepoint du 16ème siècle”, de Olivier Trachier, e partituras           
fac-símile da coleção Odhecaton para transcrição em notação moderna - além           
de mais indicações bibliográficas - foram fornecidos pelo grupo Teorias da           
Música, que realizou diversos atendimentos para orientação e instrução do          
GRUPPEMM referentes à abordagem desses repertórios e bibliografia. As         
partituras transcritas passaram a ser ensaiadas e interpretadas vocalmente         
pelo grupo, o que fomentou importantes discussões e revisões conjuntas das           
transcrições. No segundo semestre de 2018, sob orientação do pesquisador          
Pedro Diniz, o grupo passou a abordar o repertório propriamente medieval.           
Demos início a essa abordagem estudando a notação neumática em paralelo a            
notação empregada nas primeiras formas de polifonia. Dessa forma,         
aprendemos algumas noções básicas sobre a leitura e a escrita empregada           
para grafar cantos gregorianos nos séculos IX e X, assim como as figuras             
básicas que serão usadas em sistemas posteriores. 
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Figura 01: Exemplo de notação neumática, exercício de transcrição de neumas, com exemplos 
dos escritórios de St. Gallen e Laon 

 

 
Fonte: Pedro Diniz (2018) 

Figura 02: Exemplo de notação neumática, extraído da obra “Symphonia et Ordo virtutum”, da 
compositora Hildegard von Bingen (1098-1179), composta entre as décadas de 1140 e 1160 

 

 
Fonte: Riesencodex Hs.2, f. 466, n.d.(ca.1175–1190) 
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A fim de se entender um pouco sobre os primeiros experimentos em notação             
da música polifônica, nos foram apresentados também alguns organa (cantos          
gregorianos cantados a duas ou mais vozes a intervalos de quarta, quinta ou             
oitava paralelas). 
 

Figuras 03, 04 e 05: Exemplos de organa, com diferentes modelos, escritos em seus 
respectivos sistemas 

 
 

 
Fonte: “The Notation of Polyphonic Music”, de Willi Apel, pp. 205-207 (1956) 

Após este primeiro contato com a notação primitiva, demos início à leitura das             
referências bibliográficas que abordam a notação quadrada e, sempre com a           
orientação do pesquisador Pedro Diniz, passamos a realizar transcrições         
inicialmente de pequenos trechos de obras a duas vozes e atualmente de            
músicas de maior porte, a três e quatro vozes, e com maiores complicações             
técnicas em sua suas transcrições devido a ambiguidades presentes no          
sistema de notação. 
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Figuras 06 e 07: Páginas do fac-símile utilizado no processo de transcrição e de interpretação 
do moteto “Stirps Jesse progreditur / Virga cultus nescia / FLOS FILIUS EIUS” 

 

 
Fonte: MS Pluteus 29.1 “Medici Antiphoner”, f. 409v - 410 (séc. XIII) 

 
Todo este processo é acompanhado por discussões realizadas semanalmente         
a fim de se discutir as diversas soluções tomadas por cada integrante perante             
as questões ambíguas presentes nas obras. Realizamos também ensaios         
semanais para execução das obras ou trechos transcritos. 
 
Resultados e Discussão 
O aprofundamento em um repertório e cultura apenas brevemente         
considerados na Graduação em Música do Instituto de Artes da UNESP foi (e             
continua sendo), mais do que um complemento à graduação, um complemento           
de ordem musical e poética, de compreensão não apenas da elaboração           
musical de um tempo, mas também do seio cultural do qual a manifestação             
musical emerge. Essa maior compreensão fundamenta também uma nova e          
mais completa compreensão do repertório musical subsequente, bem como         
vários aspectos sociais que o envolvem, contribuindo finalmente na         
conscientização de que a Arte é uma manifestação cultural e portanto não            
alienada dos fenômenos sociais e políticos (em seu sentido mais abrangente)           
que a cercam. Esse aprofundamento trouxe também ferramentas de         
pensamento crítico sobre as leituras e releituras desse repertório que são feitas            
nos dias atuais, e das dificuldades de pesquisa nesse campo, o que o revela              
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como frutífera área de pesquisa. Em aspectos mais técnicos, a pesquisa nos            
proporcionou a oportunidade de conhecer com maior propriedade questões de          
ordem teórica e prática na produção musical da Idade Média, diversos tópicos            
abordados de forma supérflua na bibliografia tradicional dos cursos de história           
da música pudermos e vem sendo minuciosamente dissecados e analisados a           
fim de se consolidar não um saber apenas técnico mas também cultural. A             
atividade também tem servido para um estudo regular de técnica e prática            
vocal a cappella, para o qual o professor de técnica vocal e canto coral do               
Instituto de Artes da UNESP, Fábio Miguel, já foi convidado, nos cedendo            
valiosos conselhos e orientações. Bem como de aproximação de línguas          
estrangeiras, haja visto que todo o material estudado está em inglês, alemão,            
francês e outros idiomas, como o livro mencionado anteriormente, de Willi Apel,            
um de nossos principais materiais de consulta estudado já há cerca de um ano,              
escrito em inglês. O desenvolvimento de uma excelente relação entre os           
membros do grupo é também resultado da necessidade do trabalho em           
conjunto aliada ao interesse mútuo pelo trabalho desenvolvido, e tal relação           
resulta na regularidade e nos resultados desse mesmo grupo, cujo          
desempenho já foi elogiado por membros do PET Música IA-UNESP a princípio            
externos ao GRUPPEMM. 
 
Conclusões: 
O desenvolvimento desta atividade nos proporcionou a oportunidade de entrar          
em contato e reviver um rico repertório o qual acabou sendo esquecido por             
aqueles responsáveis pela curadoria de grandes polos culturais de São Paulo e            
negligenciado mesmo em ambientes acadêmicos e conservatórios da cidade. 
A convite do Prof° Dr° Maurício De Bonis, foram ministradas palestras para            
turmas da disciplina de Contraponto, dos cursos de Música do Instituto de Artes             
da Unesp, em que abordamos alguns princípios técnicos sobre a leitura das            
fontes musicais e executamos uma das obras transcritas pelo grupo. 
Atualmente contamos com dois concertos didáticos agendados para 2019, um          
primeiro está em fase de negociação, com as igrejas do centro da cidade de              
São Paulo, e o segundo no Memorial da América Latina. 
 
Referências: 
APEL, Willi. The Notation of Polyphonic Music. 5th edition. Massachusetts,          
USA. The Medieval Academy of America, 1956. 
 
BERGER, A. M. Busse. Medieval Music and the Art of Memory. London,            
England. University of California Press, 2005. 
 
PARRISH, Carl. The Notation of Medieval Music. New York, USA. W.W Norton,            
1959. 
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GUIA DO CALOURO: Orientações organizacionais do grupo PET- Pedagogia UEM 

 

Débora Patrícia Oliveira Ribeiro1; Carla Cerqueira Romano¹; Eduarda Miriani 

Stabile¹; Emanuely Lívia Loubach Rocha¹; Evilásio Paulo Novais Junior¹; Karoline 

Batista dos Santos¹; Luana Aparecida Depieri¹; Manoela Schulter de Souza¹; Maria 

Miesse¹; Mariana Selini Bortolo¹; Rayssa da Silva Castro¹; Shara da Silva Barbosa¹; 

Heloisa Toshie Irie Saito². ribeiro.debora98@gmail.com 

 

PET- Pedagogia, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná. 

 

EIXO TEMÁTICO: Organização do Trabalho como meio de 

Transformação 

 

Resumo 

Ao ingressar no grupo PET-Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), 

grande parte dos calouros encontram inúmeras dificuldades para compreender a 

funcionalidade e a organização das atividades desenvolvidas pelo grupo. Desta forma, as 

integrantes do PET-Pedagogia do ano de 2013 criaram o Guia do Calouro que consiste 

num documento interno do grupo que tem como principal objetivo explicar todas as 

atividades e os projetos desenvolvidos. Nesse sentido, é um documento em construção 

contínua e que a cada ano ganha novas informações, tornando-se um importante 

documento que guarda parte da história do PET-Pedagogia. 

 

Palavras – chave 

Organização. Atividades. Documento norteador. Guia do Calouro. 

 

Introdução 

O Guia do Calouro foi idealizado pela Petiana Viviane Soares Vilasanti e pelas 

integrantes do grupo do ano de 2013. É um documento em aberto, em construção, o que 

possibilita ser revisto e atualizado anualmente, ou sempre que houver mudanças na 

estrutura e na organização do Programa. 

Tendo em vista que grande parte dos calouros do PET tem dificuldade em 

compreender o que é o Programa em termos filosóficos e práticos, o objetivo desse 
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trabalho é apresentar o Guia do Calouro como um auxílio para os novos membros, de 

forma a compreenderem o andamento do grupo, de suas atividades e das organizações 

gerais do mesmo, procurando sempre seguir os objetivos do programa dispostos no art. 

2º da portaria 976/2010, sendo alguns destes: 

I - desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade 

de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de 

natureza coletiva e interdisciplinar;  

II - contribuir para a elevação da qualidade da formação 

acadêmica dos alunos de graduação;  

III - estimular a formação de profissionais e docentes de elevada 

qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica;  

IV - formular novas estratégias de desenvolvimento e 

modernização do ensino superior no país;  

V - estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional 

pautada pela cidadania e pela função social da educação superior; 

(BRASIL, 2010) 

Desta forma, no documento buscamos registrar também um pouco da história do 

PET-Pedagogia da UEM, as atividades desenvolvidas e as principais características do 

programa e o atualizamos cada ano. Portanto, consideramos esse Guia como uma 

importante forma de registro da organização e das ações já adotadas ao longo dos anos. 

 

Metodologia 

Este trabalho tem cunho bibliográfico por utilizarmos como fonte de pesquisa o 

Guia do Calouro do PET-Pedagogia e autores que discutem o PET e a legislação que 

orienta o mesmo. O Guia do Calouro é um material extenso que contempla todas as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão do Grupo. 

O Guia foi criado em 2013, momento em que as integrantes do grupo acharam 

pertinente a organização de um documento que explicasse o desenvolvimento de todas as 

ações, os projetos e as atividades realizadas pelo grupo. As Petianas se dividiram e 

iniciaram a construção de textos que demonstrassem cada uma das atividades realizadas 

pelo grupo, como também criaram tabelas que resguardassem o histórico de temas e 

trabalhos apresentados ao longo dos anos. 

A cada atividade o documento é consultado a fim de compreender melhor a 

atividade a ser realizada, por meio de comissões o grupo se organiza e cada uma delas 

relembra no Guia a forma como a atividade é realizada ao longo dos anos, preservando 

assim o histórico do grupo e compreendendo melhor as mudanças ocorridas ao longo dos 

anos, no programa e neste grupo. 
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Resultados e Discussão 

Após a seleção para novos integrantes do grupo disponibilizamos o Guia para os 

calouros e os orientamos para que realizem a leitura de forma a se inteirar do andamento 

do grupo. Além disso, todo início de ano, durante as primeiras reuniões, é realizada a 

leitura do mesmo, como também são feitas considerações e se necessário a inclusão de 

novas informações. 

Assim, o Guia do Calouro é um documento que abrange tanto os aspectos externos 

ao grupo como os internos. Em relação aos primeiros aspectos temos: a Legislação, a 

União dos Grupos PET da UEM (UniPET), os eventos de caráter Nacional, Estadual e 

Regional; já os internos: as atividades permanentes do grupo, as quais se subdividem em 

funções internas, projetos internos e projetos coletivos. 

As funções internas consistem naquelas que tem sido a longa data, desenvolvidas 

pelo grupo, sendo elas: administrativas, pedagógicas, operacionais e outros, assim como 

vemos na tabela abaixo, dentro de cada uma dessas funções temos ramificações, as quais 

possibilitam o do andamento do grupo e de nossas atividades.  

FUNÇÕES 

INTERNAS 

 

ADMINISTRATIVAS 

 

PEDAGÓGICAS 

 

OPERACIONAIS 

 

OUTRAS 

Ciclo de 

Palestras 

Secretaria Biblioteca PET Web (Redes 

ociais) 

Seleção 

de novos 

Petianos 

Café 

Pedagógico 

Tesouraria 

 

 

Jornal “Na 

Contramão” 

Computadores Bolsa 

Petianos 

Pesquisa 

coletiva & 

Projeto de 

Extensão 

Reuniões Semanais Fotos / Mural Usos do telefone - 

Pesquisas 

individuais 

(PIC) 

 

- Curso de 

Oratória 

Limpeza e 

Organização da 

sala 

- 

Viagem 

Cultural 

- Roda de 

Conversa 

Lanche - 

Cinema e 

Educação 

- - Cerimonial - 

Autor: PET-Pedagogia UEM 

Fonte: Tabela elaborada pelos integrantes do grupo PET-Pedagogia 2019 
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Já os projetos internos são realizados visando a participação da graduação e da 

comunidade externa: ciclo de palestras, café pedagógico, pesquisa coletiva & projeto de 

extensão, pesquisas individuais (PIC), viagem cultural e de estudos, cinema e educação. 

Na parte dos projetos coletivos, temos aqueles que são organizados em parceria 

com outros grupos da Universidade, sendo eles: Centro Acadêmico, Programa de 

Iniciação à Docência com Bolsa e Residência Pedagógica, entre outras colaborações. 

 

Conclusões: 

Durante o desenvolvimento desse trabalho, buscamos apresentar como está 

configurado o Guia do Calouro do PET-Pedagogia da UEM, mostrando como algumas 

das principais atividades desenvolvidas pelo Grupo estão descritas no documento. 

Deixamos como sugestão aos outros Grupos PET uma proposta de elaboração para 

auxiliar nas atividades, bem como documentar passo a passo como são realizados cada 

evento, projeto e funções internas/externas do seu Grupo. 

Findamos este trabalho assegurando que o Guia do Calouro é um material de suma 

importância para o Grupo e que está em construção permanente, sendo modificado todo 

o ano devido ao caráter dinâmico das atividades e das modificações que ocorrem na 

estrutura do Programa. 

 

Referências: 

BRASIL. Ministério da Educação. Gabinete do Ministro. Portaria nº 976, de julho de 2010. 

Republicada. Diário Oficial da União, Brasília 31 de Outubro de 2013, seção1. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14912- 

portaria-n-976&category_slug=dezembro-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em 29 de abril e 

2019. 
 

PET-Pedagogia da UEM. Guia do Calouro do PET-Pedagogia. UEM, 2013. 
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Histórias comuns de mulheres extraordinárias: 

A divulgação da ciência feita por biólogas do Instituto de Biociências da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul através da fotografia 

 

Tauana da Costa Ayres1; Priscila Tamar Poletti¹; Eduardo Trusz de Mattos¹; Gabriela Luisa 

Vivan¹; Renata Janice Ackermann¹; Sabrina Maria Becker2; Sarah Longhi Kunzler¹; Marina 

Debon¹; Márcio Borges Martins3.  

ayrestauana@gmail.com 

PET Biologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul. 
 

EIXO TEMÁTICO:  2.4.2. Incentivo à Cultura como meio de Transformação. 

 

 

Resumo 

A presença das mulheres na área das Ciências Biológicas vem crescendo ao longo dos anos e 

nos dias de hoje já representa mais da metade dos alunos inscritos em pós-graduação 

(BARATA, 2019). Entretanto, elas ainda sofrem com a exclusão vertical, ou seja, a dificuldade 

de ocupar cargos de alto nível e prestígio. Para dar espaço e reconhecimento às cientistas 

presentes no Instituto de Biociências (IB) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), o presente estudo busca entrevistar e entender a trajetória de discentes, docentes e 

participantes desse espaço universitário. Elas também serão fotografadas para, posteriormente, 

transformar estes dados em uma exposição com a intenção de incentivar as visitantes do evento 

UFRGS Portas Abertas à inserirem-se no meio científico. Apesar das entrevistas ainda estarem 

em andamento, os resultados preliminares já indicam algumas situações recorrentes. As 

dificuldades para o prosseguimento das pesquisas após a maternidade devido ao vínculo mãe-

filho e a falta de respeito de alguns indivíduos do sexo masculino para com as mulheres em 

cargos mais altos são alguns dos desafios que as cientistas enfrentam em sua trajetória. Percebe-

se também que há grande necessidade de incentivar futuras cientistas utilizando-se da 

exemplificação, já que muitas vezes o espaço de desenvolvimento da ciência e seus personagens 

são desconhecidos. 

 

Palavras – chave  
~Ciências Biológicas; exposição fotográfica; mulheres na ciência; divulgação científica. 

  

Introdução 
Atualmente, a maior parte dos estudos científicos produzidos no Brasil é realizada por mulheres 

(CABRAL, 2015). São elas, também, que possuem o maior número de bolsas CNPq na área 

das Ciências Biológicas (OLINTO, 2011). Entretanto, as dificuldades enfrentadas na sua vida 

profissional e a dificuldade de chegar a cargos de maior nível e melhor remuneração são, quase 

                                                
1 Bolsistas do grupo PET Biologia e discentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 
2 Bolsistas do grupo PET Biologia e discentes do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 
3 Tutor do grupo PET Biologia, docente do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. 
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sempre, relacionadas ao gênero. As chances de ascender profissionalmente são diminuídas 

drasticamente por um fenômeno denominado de segregação vertical ou teto de vidro. Ele 

acontece quando obstáculos (sejam eles visíveis ou não) impedem a chegada de mulheres a 

cargos que são normalmente tidos como “masculinos” e o espaço em lugares de tomada de 

decisão é reduzido para elas. Entre esses obstáculos podem citar-se a preferência de 

empregadores por determinado gênero em cargos de trabalho (estereótipo de gênero), a divisão 

desigual das tarefas domésticas e cuidados com os filhos e a própria baixa-autoestima, 

desmotivação e desistência da carreira relacionada a uma sociedade que ensina desde a infância 

que as mulheres devem limitar-se a certos espaços (GAUCHE, et al, 2013). 

Recentemente o Instituto de Biociências da UFRGS deu um passo no sentido de diminuir essas 

desigualdades, elegendo a sua primeira diretora, a Dr. Clarice Bernhardt Fialho, que chegou ao 

seu posto em 2017 e possui doutorado em Ecologia e Recursos Naturais. Apesar disso, e 

entendendo-se o cenário científico desigual relacionado ao gênero, percebeu-se a falta de 

iniciativas que buscassem divulgar o trabalho de mulheres dentro do Instituto de Biociências 

da UFRGS. Nesse sentido, o presente projeto tem como objetivos (I) entrevistar e fotografar  

mulheres atuantes no Instituto de Biociências da UFRGS, para assim entender sua trajetória e 

suas dificuldades no meio científico; (II) transformar o material fotográfico e os dados obtidos 

nas entrevistas em uma exposição no evento UFRGS Portas Abertas 2019 e com essa exposição 

(III) incentivar possíveis visitantes interessadas na ciência a ingressarem na área e ocuparem 

espaços de pesquisa e extensão. 

 

Metodologia 

O projeto foi divulgado através de email à toda a comunidade do Instituto de Biociências da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul na forma de convite às cientistas interessadas em 

participar de uma exposição fotográfica que vinha sendo idealizada pelo PET Biologia. Foi 

criado também um material de divulgação em forma de convite que foi disposto nos murais do 

Instituto de Biociências. Além das mulheres que haviam demonstrado interesse tratamos de 

convidar algumas docentes que consideramos exemplos ímpares e que acreditamos terem muito 

a acrescentar ao nosso trabalho. A seguir foi marcada uma entrevista individual com cada uma 

das participantes na qual estas foram instruídas a relatar sua trajetória na ciência, possíveis 

contrariedades enfrentadas e também explicar as pesquisas que vêm realizando e a relevância 

destes estudos. Durante suas falas, as pesquisadoras foram fotografadas. Na data pertinente, a 

exposição denominada “Histórias comuns de mulheres extraordinárias” foi registrada no 

UFRGS Portas Abertas 2019. O Portas Abertas é um evento gratuito e aberto à toda a 

comunidade que ocorre anualmente em todos os campi da Universidade. Nele, os laboratórios 

e demais projetos existentes promovem atividades com o objetivo de divulgar os cursos, áreas 

de pesquisa e espaços da UFRGS. 

Pretende-se ainda iniciar a postagem de uma série de artigos no blog do PET Biologia UFRGS 

a fim de expandir a problemática e divulgar o trabalho das cientistas com as quais tivemos 

contato. 

 
Figura 01: Cartaz de divulgação do projeto que foi fixado em murais do Instituto de Biociências visando atrair 

cientistas para participarem das entrevistas. 
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Fonte: PET Bio UFRGS. 

 

Resultados e Discussão 

O projeto ainda está em fase de execução, mas já foram entrevistadas seis pesquisadoras até o 

momento. Até a finalização desta etapa pretendemos ter efetuado cerca de 15 entrevistas. Entre 

as participantes estarão incluídas graduandas, pós-graduandas e docentes de cinco dos seis 

Departamentos do Instituto de Biociências. Algumas entrevistas já realizadas nos trouxeram os 

resultados já imaginados, a presença de empecilhos na carreira relacionados ao gênero. 

Clarice Bernhardt Fialho é doutora em Ecologia e Recursos Naturais pela UFSCar. É professora 

titular e dirige o Instituto de Biociências da UFRGS. Em entrevista, contou que decidiu seguir 

na área após vivenciar o entusiasmo de uma professora de biologia e realizar um seminário 

sobre diversidade de peixes marinhos. Trabalhou com Ecologia de Peixes e precisou arranjar 

um orientador de fora da UFRGS, já que ninguém ali trabalhava no área. Segundo Clarice, a 

primeira dificuldade veio na entrevista de mestrado, onde surgiram perguntas sobre seu estado 

civil e a probabilidade de ter filhos. Também foi questionada por um avaliador da banca se seu 

marido permitiria que ela fosse até São Paulo, já que seu orientador se encontrava lá. Apesar 

dos questionamentos inapropriados, ela passou no mestrado e na metade de seu doutorado foi 

aprovada no concurso para ser professora da UFRGS. Em relação à direção do IB, Clarice diz 

que não foi uma vontade, ela acabou sendo empurrada para esta situação, mas que em momento 

nenhum pensou no fato de que seria a primeira mulher a comandar o instituto. Infelizmente, 

nesse cargo a discriminação também está presente, já que em muitas ocasiões, outros diretores 

de institutos fazem questão de referirem-se diretamente ao vice-diretor (um homem). Para ela 

a gestão vem trazendo muitos aprendizados, “Espero que quando eu sair assuma outra, que abra 

as portas para mais mulheres.”. Apesar da rotina administrativa, tem coisas que ela não abre 

mão, e a mais especial delas é o contato com os alunos: “Eu não vou deixar de dar aula nunca.”, 

declarou, “Uma vez a gente inserida aqui nesse meio não tem jeito, é vício, enquanto conseguir 

pensar direitinho eu não vou me aposentar.” 
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Figura 02: Clarice Fialho. 

 
Foto: Priscila Poletti. 

 

Vera Lúcia da Silva Valente Gaiesky é doutora em Genética e Biologia Molecular pela UFRGS 

e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. É professora titular da UFRGS e atua na 

área de pesquisa com a família Drosophilidae. “Eu sabia que queria trabalhar com alguma coisa 

da natureza, era uma outra época, não era comum uma mulher pensar em fazer ciência, recebi 

muitas críticas do meu pai.”, conta, “Épocas sem dinheiro, épocas com dinheiro, não faz mal, 

quando não tinha a gente ‘enjambrava’.”  Com tempo e esforço o reconhecimento foi chegando, 

foi chamada pela Academia Brasileira de Ciências em 2007 e depois pela Third World 

Academy of Sciences. Orgulha-se de ter sido elogiada pelas boas condições de trabalho no 

laboratório, diz que não estimula competitividade. Conta também que o começo foi difícil e 

ouviu várias vezes coisas como “O que essa guria quer fazendo mestrado?” , teve que aprender 

a se impor após ouvir várias ‘gracinhas’ em congressos. Apesar das dificuldades diz que “Eu 

sou cientista, eu sou professora e eu amo dar aula,  eu gosto muito de gente jovem com novas 

propostas, novas posturas… Em junho vai fazer 45 que eu leciono genética, é uma história de 

vida e eu não faria outra coisa.”. 

 
 

Figura 03: Vera Gaiesky. 
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Foto: Priscila Poletti. 

 

Ursula da Silveira Matte é doutora em Genética e Biologia Molecular pela UFRGS. Atualmente 

é professora adjunta do Departamento de Genética e desenvolve pesquisas relacionadas à 

terapia celular, terapia gênica e diagnóstico molecular. Segundo Ursula, o que ela gosta na 

ciência é tentar entender como as coisas funcionam e que as pessoas veem a profissão de 

cientista de forma muito glamurosa, mas que na verdade é muito difícil pois quando descobre-

se algo, aquilo gera ainda mais dúvidas. Conta que o que ela gosta cada vez mais é dar aula, já 

que é uma forma de levar a experiência de quem faz pesquisa para dentro da sala de aula. Relata 

que, após uma palestra, recebeu um “Valeu, Guria!”, expressão que apesar de não ofender, é 

uma forma que não seria utilizada se o palestrante fosse um homem. Segundo ela, quando sua 

filha nasceu, a sua produtividade caiu muito, como acontece sempre quando uma pesquisadora 

se torna mãe, mas que a diferença do vínculo mãe-filha pesa bastante já que a atenção fica 

exclusivamente com a criança nos momentos em casa, sem tempo para trabalho, como 

aconteceria com o pai, por exemplo. 

 
Figura 04: Ursula Matte. 

 
Foto: Priscila Poletti. 
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Percebe-se com o relato das cientistas que as dificuldades na carreira científica estão 

estritamente relacionadas ao gênero, prejudicando assim a permanência das mulheres na área 

das biociências, podendo levar à desistência ou ao fenômeno de gender tracking (VELHO, et 

al, 1998) (a concentração de mulheres em cargos específicos). A etapa de edição das fotografias 

para montagem da exposição ainda está em fase inicial, contudo está prevista a exposição das 

imagens primeiramente no dia 18 de Maio, durante o UFRGS Portas Abertas 2019. A fase de 

escrita das postagens para o blog se iniciará somente após este evento. 

 

Conclusões: 

Apesar do projeto ainda estar em andamento, com as entrevistas e fotos realizadas até o 

momento pode-se identificar dificuldades enfrentadas pelas mulheres na trajetória científica 

que tem relação direta com  o gênero e afeta a auto-estima e o prosseguimento de suas pesquisas. 

Espera-se, ao fim do projeto, realizar a exposição no evento UFRGS Portas Abertas 2019 com 

as fotos e frases mais marcantes das entrevistadas do Instituto de Biociências e assim 

exemplificar as grandes cientistas que nele atuam. Busca-se, com essa exposição, incentivar 

meninas visitantes a despertarem o interesse pela ciência e mostrar que as mulheres não devem 

limitar-se aos espaços impostos pela sociedade. 
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EIXO TEMÁTICO: UNIDOS PELA SAÚDE COLETIVA 

RESUMO: 

A falta de integração das questões humanas, sociais e o ambiente acadêmico levam ao crescente 

número de casos de quadros depressivos, ansiedade e até suicídio entre universitários. Dessa 

forma, o grupo PET Biologia da UFMA compreendeu a importância de discutir a temática entre 

esses estudantes por meio do I Ciclo de Saúde Mental, um ciclo de atividades com assuntos 

ligados às relações interpessoais e profissionais. Foram realizadas duas mesas redondas, um 

debate, três oficinas e uma palestra motivacional, a fim de fomentar e encorajar alunos e 

professores a expressassem suas opiniões e concepções sobre problemáticas e situações 

pessoais relacionadas à saúde mental na Universidade. A partir disso, pôde-se estabelecer uma 

co-construção entre palestrantes e ouvintes em que foi possível desmistificar tabus e aproximá-

los dos temas em discussão. Houve a participação, em grande maioria, de discentes, 

principalmente dos cursos de Ciências Biológicas e Oceanografia, mas também ocorreu a 

presença de estudantes dos cursos de Química, Educação Física, Ciências Sociais e Serviço 

Social. Também houve a participação de docentes do Curso de Biologia, que contribuíram nas 

discussões a partir de diferentes temáticas. Nesse sentido, a atividade foi muito importante, 

principalmente para os próprios petianos, e também para os outros discentes e docentes, 

proporcionando um ambiente saudável para essas discussões, apontando possibilidades de 

ajuda aos estudantes, que normalmente é de pouco conhecimento dos mesmos. Ressalta-se a 

urgência em criar outros espaços como esse na Universidade e a missão do PET em sensibilizar 

a academia sobre a importância de discutir essas temáticas. 

Palavras-Chave: Bem-estar. Universidade. Comunicação. 
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INTRODUÇÃO 

A vida universitária representa um período de troca e ampliação de experiências e 

conhecimentos, amadurecimento científico, profissional e social dos estudantes. No entanto, 

ela está associada a fatores estressores tais como medo do fracasso, imposição de um constante 

melhoramento e aprofundamento de conhecimentos por parte do mercado de trabalho, e a 

missão de balancear as cobranças familiares, acadêmicas e pessoais. Estes fatores atuam como 

promotores de desgastes desde a ordem biopsicossocial à acadêmica, o que pode prejudicar a 

saúde dos jovens (ALVES, 2010; ZONTA; ROBLES; GROSSEMAN, 2006). 

As exigências de novas competências requeridas pelo contexto acadêmico podem ser 

combinadas a pré-disposições individuais e condições de desvantagem socioeconômica e 

exclusão social durante o período de transição da adolescência para a vida adulta. Nesta 

ocasião, surge a necessidade de sobrelevar a atenção de profissionais e pesquisadores de 

diversos campos para esse grupo de indivíduos, com intenção de evitar ou auxiliar tais 

problemáticas e manter a saúde mental nos campi (GALLAGHER, 2013). 

Com base nesse cenário, o PET Biologia da Universidade Federal do Maranhão realizou 

um evento intitulado Ciclo de Saúde Mental, objetivando discutir temáticas voltadas à saúde 

mental na universidade, de modo a esclarecer dúvidas e questionamentos da graduação em 

relação a esses temas e orientar quanto à busca de acompanhamento profissional, além de 

estimular que a comunidade acadêmica expressasse suas opiniões e concepções sobre a 

problemática.   

 

METODOLOGIA 

As atividades, conferidas em um caráter integrativo e informativo, foram realizadas no 

prédio da Biologia do Campus Dom Delgado e contou com uma programação que incluía 

palestras e oficinas ministradas por profissionais da psiquiatria, psicologia, defesa pessoal, 

terapia, estética, jornalismo (com ênfase em comunicação interpessoal) e representantes do 

movimento feminista. 

Os encontros foram realizados no período de 03 a 17 de abril de 2018, semanalmente 

nas terças-feiras, às 16h, e nas quintas-feiras, às 17h30. Todas as atividades foram abertas ao 

público e gratuitas. Com a intenção de promover um alcance do maior número de pessoas as 

atividades foram realizadas no hall (um espaço de vivência ao ar livre) do prédio do 

Departamento de Biologia da UFMA (DEBio UFMA), visando chamar atenção dos transeuntes 
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ou em salas do Prédio de Pós-Graduação em Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), 

garantindo acessibilidade. Foram realizadas duas mesas redondas, um debate, três oficinas e 

uma palestra motivacional. Para as oficinas, foram utilizados formulários de inscrição, que 

ficaram disponíveis no site do PET Biologia UFMA e continham um número limite de vagas, 

de acordo com determinações do ministrante de cada uma (profissionais e alunos convidados). 

A abertura do ciclo de Saúde Mental foi realizada com uma mesa redonda intitulada 

“Saúde Mental na Universidade”, ministrada pela graduanda em psicologia Mayan Marie 

Sousa da Silva e pela psicóloga e mestre em educação Nilma Maria Cardoso Ferreira. O 

segundo dia focou em uma atividade prática, através da oficina intitulada “Processos cognitivos 

e estratégias de comunicação: técnicas de apresentação de trabalho científico”, que foi 

ministrada pelo prof. Jean Carlos da Silva Monteiro. 

Na segunda semana foi realizada uma roda de conversa com o tema “Como Pedir 

Ajuda”, a qual contou com a participação de quatro grupos, sendo eles o Plantão Psicológico 

da UFMA, a Liga Acadêmica de Psiquiatria da UFMA, o Plantão Psicológico Centrado na 

Pessoa e o Projeto de Extensão Escuta-UFMA, com a intenção de orientar a comunidade 

acadêmica sobre a busca de auxílio psicológico profissional. 

Realizou-se a Mesa Redonda: “Assédio na Universidades”, que contou com a presença 

da estudante de Psicologia Juliana Arruda Braga e a militante feminista Nayara Garcez de 

Moraes Giusti e Na última semana foram realizadas duas oficinas, dentre elas a de “Defesa 

Pessoal”, ministrada pela graduanda em educação física Fiamma Ellen Costa Damasceno, 

instrutora na academia Diniz Krav Magá, e a oficina de “Maquiagem e Turbantes” ministrada 

pelo grupo “Afroculture”. Por fim, encerrou-se com a palestra motivacional “Extraia o seu 

melhor”, ministrada pela Psicoterapeuta Marzia Castanho Neitzke.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A palestra de abertura contou com a participação de 28 pessoas, em sua grande maioria 

discentes; a oficina “Processos cognitivos e estratégias de comunicação: técnicas de 

apresentação de trabalho científico”, contou com a participação de 26 alunos; a roda de 

conversa “Como pedir ajuda” contou com a presença de 17 discentes. A mesa redonda sobre 

assédio foi a atividade com maior participação, contando com a presença de 33 pessoas, entre 

docentes e discentes. As oficinas de defesa pessoal e maquiagens e turbantes contaram com 18 
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e 10 pessoas cada. A palestra Motivacional “Extraia sua essência” teve um total de 25 

participantes. 

Dentro deste contingente foi perceptível uma participação mais frequente de indivíduos 

dentro da faixa etária de 19 a 21 anos. Em sua grande maioria o público atingido pela atividade 

fazia parte da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, mas também foi evidente a 

participação de público do Instituto Federal - IFMA, Universidade Estadual do Maranhão-

UEMA e Faculdade Estácio. Os principais participantes foram discentes, sendo a maior parte 

do curso de Ciências Biológicas, Oceanografia e Psicologia, mas também dos cursos de 

Química, Educação Física, Ciências Sociais e Serviço Social. A tendência observada na maior 

participação dos alunos dos dois primeiros cursos citados, pode ser explicada devido o local 

onde estavam ocorrendo as atividades (prédio do DEBio) ser mais próximo e conhecido entre 

os alunos. E a maior participação dos alunos da psicologia pode ser explicado devido à 

proximidade com sua área de pesquisa e atuação.  

 Na palestra de abertura sobre “Saúde Mental na Universidade” foi possível discutir 

situações comuns dentro da Universidade que poderiam desencadear desconforto e 

problemáticas maiores, além disso, o limiar de suporte nessas circunstâncias e o cuidado com 

a saúde física e emocional foram colocados em pauta. De acordo com a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) a fase de vida (18 aos 25 anos) é propícia ao desenvolvimento de 

comportamentos autodestrutivos, tais como o uso de álcool e de drogas como forma de sinalizar 

necessidades de auxílio e apoio, porém muitas vezes falta conhecimento e compreensão sobre 

tal situação, podendo levar esses jovens a terem dificuldades na busca de orientação ou a 

desvalorizar a necessidade de ajuda (MELO; COSTA, 1994).   Dessa forma, na mesa redonda 

intitulada “Como Pedir Ajuda” foram apresentadas muitas alternativas de ajuda e 

acompanhamento profissional para alunos e professores, além de uma conversa aberta com 

profissionais da área, os quais puderam apresentar por meio de suas vivências o maior 

entendimento sobre os projetos que estão realizando e suas atuações dentro e fora da 

universidade.  

 A oficina de comunicação atingiu um número considerável de participante. Os 

principais motivos para a busca dessa oficina foram a insegurança em apresentações orais, o 

medo do público e a preocupação acerca da organização de ideias a serem apresentadas. Por 

meio da atividade foi possível conhecer estratégias de comunicação para os trabalhos 

científicos, demonstradas por um profissional da área de Comunicação Social. Segundo alguns 
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pesquisadores, esse acúmulo de exigências e as circunstâncias pessoais e contextuais podem 

resultar em falhas de enfrentamento e/ou induzir comportamentos inadequados ou formação de 

sintomas não só físicos, mas também emocionais (ARNETT, 2000; DUSSELIER et al., 2005; 

LENZ, 2004).  

O Minicurso de Maquiagem e Turbante foi um momento de debate sobre os valores do 

amor próprio, respeito e autoaceitação. Além das conversas sobre autoestima, a atividade ainda 

proporcionou um curso prático sobre como as técnicas propostas (aplicação de maquiagem e 

confecção de turbantes para uso cotidiano). O grupo Afroculture mostrou que a maquiagem 

pode ser uma ferramenta para estimular a autoestima, mas que não deve ser usada para definir 

padrões de beleza dentro da sociedade.  

A oficina de Defesa Pessoal foi um momento em que se discutiram assuntos como 

insegurança e como tentar lidar com essas situações cotidianamente. A escolha pela realização 

dessa oficina decorreu, em grande parte, da demanda de discentes que participaram de 

atividades anteriores do ciclo. Foram repassados alguns cuidados e técnicas para prevenção de 

possíveis situações de perigo, como assaltos e agressões; dentre esses cuidados estão o 

constante alerta e a necessidade de evitar certos trajetos ou exposições em público. 

O encerramento do Ciclo foi realizado com a palestra motivacional “Extraia seu 

melhor”, na qual foram abordados temas relacionados à autoestima, autoconfiança, 

planejamento de metas e objetivos de vida. Segundo Santos (2006), cabe às instituições de 

ensino superior facilitar a transição dos jovens do ensino básico para o superior, promovendo 

a criação de contextos que visem a integração total do indivíduo para a permanência de 

qualidade do estudante na universidade desde sua entrada até a conclusão do curso. Dentro 

dessa perspectiva, a palestra ministrada pela psicoterapeuta Marzia Castanho Neitzke fez uso 

de recursos audiovisuais como vídeos e músicas, proporcionando um ambiente acolhedor no 

qual foi possível estabelecer um contato mais humano com discentes e docentes participantes. 

 

CONCLUSÕES 

Considera-se como conclusão, pois, do I Ciclo Temático organizado pelo PET Biologia 

UFMA, a perspectiva da importância primordial do equilíbrio psicoemocional frente aos 

encargos e atribuições, característicos do cotidiano acadêmico, onde discentes e docentes 

encontram-se incluídos em ambientes cada vez mais necessitados do exercício de práticas que 

viabilizem o bem estar e o cumprimento de suas atividades de forma saudável e estável quanto 
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às suas respectivas exigências físicas, mentais e emotivas, apoiando-se sempre na humanização 

e na criação de um espaço acolhedor dentro da Universidade, de forma que a formação 

profissional-científica se misture à proposição de uma iniciativa de bem-estar e conforto. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O Programa de Educação Tutorial (PET) tem como um dos seus objetivos, desenvolver senso 

crítico, criatividade, gestão e aprimorar a comunicação dos seus participantes, além de 

promover uma formação de qualidade acadêmica e cidadã dos mesmos. Diante disso, o grupo 

PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás promoveu o I Encontro de 

Egressos, afim de que os participantes, atuais e egressos, interagissem, se conhecessem e 

trocassem experiências. Foi possível observar a diferença que o programa fez na vida 

profissional e pessoal dos participantes, como melhoria na oratória, comunicação, 

criatividade, pensamento crítico, pro atividade e liderança, possibilitando um maior 

embasamento para enfrentar os desafios da graduação, mercado de trabalho e na vida 

profissional, aumentando as experiências e oferecendo novas oportunidades. 

 

Palavras – chave  

Pesquisa; Ensino; Extensão; Experiências; Graduação. 

 

Introdução 

O Programa de Educação Tutorial (PET) é composto por alunos e orientado por um 

tutor, sendo esses alunos bolsistas ou voluntários e é desenvolvido em Instituições de Ensino 

Superior (IES) de todos os estados brasileiros. Foi criado em 1979 pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para apoiar atividades acadêmicas  

que integram ensino, pesquisa e extensão, por meio de grupos tutoriais de aprendizagem. Essa 

atividade não obrigatória propicia a formação acadêmica do estudante e atende às 

                                                
1
 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Engenharia de Alimentos e discente do curso de Engenharia de 

Alimentos da Universidade Federal de Goiás. 
2
 Tutora do grupo PET Engenharia de Alimentos e docente do Departamento de Engenharia de Alimentos da 

Universidade Federal de Goiás. 
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necessidades do próprio curso de graduação (MEC, 2018). O programa, que é regulamentado 

pela Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, e pelas Portarias MEC nº 3.385, de 29 de 

setembro de 2005, e nº 1.632, de 25 de setembro de 2006, tem como objetivo englobar alunos 

com potencial, interesse e habilidades destacadas nos cursos de graduação, promovendo a 

formação ampla e de qualidade acadêmica e cidadã destes, por meio da realização de 

atividades que envolvam a tríade - pesquisa, ensino e extensão (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2006). 

No seu funcionamento, o PET é constituído por grupos de estudantes da graduação, 

acompanhados por um professor tutor, e tem como principal objetivo a melhoria da 

graduação, através de atividades extracurriculares que complementem a sua formação 

acadêmica, atendendo as necessidades do próprio curso. Além de ampliar e aprofundar os 

conteúdos programáticos que integram a grade curricular, buscando, assim, inserir-se no curso 

ao qual o grupo está vinculado e à Universidade (BRASIL, 2005). 

O PET Engenharia de Alimentos, da Universidade Federal de Goiás, foi criado em 

2006, e foi o segundo grupo PET do curso no Brasil e o terceiro da Instituição. Desde a 

criação do grupo, de acordo com o SIGPET (2018), 96 membros fizeram parte do quadro de 

petianos, nesse período de 12 anos.  

O “I Encontro de Egressos do PET EngAli” foi realizado com o objetivo de reunir  

petianos ativos e egressos para troca de experiências, enfatizando o impacto e a importância 

do Programa na vida pessoal e profissional de cada um, além de proporcionar um feedback 

para os atuais integrantes sobre o que esperar no mercado de trabalho. 

 

Metodologia 

Para o evento, foi realizado um levantamento, de acordo com o Sistema de Gestão do 

Programa de Educação Tutorial (SIGPET) e também foi solicitado ao tutor egresso do grupo 

um auxílio, a fim de identificar os estudantes que fizeram parte do grupo desde sua criação. A 

partir de então, iniciou-se o contato e os convites foram realizados através de ferramentas 

como e-mail, Facebook e Whatsapp. Durante o encontro, realizado no dia 15 de setembro de 

2018, os atuais membros do PET EngAli, dialogaram com os egressos como forma de coletar 

dados, e obtiveram informações sobre os efeitos que a participação no programa causaram, 

tanto na vida pessoal quanto profissional. Ao final, os membros registraram suas impressões e 

informações sobre os petianos egressos.  

Os dados obtidos foram tratados através de uma análise interpretativo-crítica das 

informações mais relevantes ao grupo. 
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Resultados e Discussão 

Um dos principais objetivos do Programa de Educação Tutorial é proporcionar aos 

estudantes, vinculados ao programa ou não, um aprofundamento em conhecimentos e 

experiências que possam contribuir para a melhoria do curso e na formação de profissionais 

atuantes e críticos. Com esse intuito e como forma de medir a efetividade do PET Engenharia 

de Alimentos na carreira dos estudantes, o “I Encontro de Egressos do PET EngAli”, reuniu 

egressos e atuais membros do grupo com os seguintes propósitos: reviver as memórias, 

compartilhar experiências no mercado de trabalho, o que a participação no grupo PET 

agregou na vida profissional e pessoal destes e a evolução do grupo em si. Além disso, foi 

uma oportunidade para os mesmos encontrarem seus ex-colegas e tutores.  

Foram contatados 71 egressos, sendo que apenas 21 participaram do encontro, além 

dos 15 petianos. Dentre os 21 egressos participantes, 43% ainda estão na graduação e 57% já 

concluíram o curso (Figura 1A). Dentre os concluintes, todos estão inseridos no mercado de 

trabalho.  

 

Figura 1. Formação e área de atuação profissional dos egressos, após a participação no grupo 

PET Engenharia de Alimentos. 

 

A proximidade com egressos é de grande importância para a manutenção e 

fortalecimento do grupo, pois propicia o resgate da história e incorporação de novas 

informações, o que é confirmado por Machado (2001) que afirma que os concluintes de uma 

instituição de ensino são responsáveis por realimentar com informações a escola e a sociedade 

sobre as tendências do mercado, e o acompanhamento dos mesmos é “um mecanismo que 

proporciona um quadro fiel do processo de inserção do ex-aluno no mundo do trabalho” além 

de permitir uma avaliação de como o profissional vem desempenhando suas atividades. 
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Através das conversas, foi possível observar que a atuação profissional dos egressos 

do grupo PET Engenharia de Alimentos, 45% dos presentes estão na área de docência (Figura 

1B). Os demais optaram pela indústria, em diferentes áreas de atuação, tanto na área de 

formação ou ocupando outros cargos, como por exemplo, Gerente de Recursos Humanos. Em 

relação aos que ainda não concluíram a graduação (Figura 1C), 30% estão estagiando e 70% 

estão participando de outros programas oferecidos na Universidade, como monitorias, 

iniciação científica e grupos de estudos. Uma conversa é uma forma de produção de dados em 

que o pesquisador se insere como sujeito da pesquisa através da participação na conversa e, 

também, produz dados para discussão, é também, um momento de partilha e escuta realizado 

em um ambiente propício em que todos se sintam à vontade (MOURA; LIMA, 2014). 

Muitos ressaltaram o papel decisivo que o PET representou na escolha de sua atuação 

profissional, o que é perceptível, visto que foi possível notar a diversidade de cargos ocupados 

em diferentes empresas como Kraft Heinz, Ypê, Itambé, Raia Drogasil e em instituições de 

ensino como a Universidade Federal de Goiás, Instituto Federal de Goiás, Instituto Federal do 

Triângulo Mineiro. Pode-se atribuir isso ao fato da multidisciplinaridade que possui as 

atividades realizadas pelo grupo, como relata um participante “A experiência de ter 

participado desse programa foi gratificante, me auxiliou no desenvolvimento do meu senso de 

liderança, pro atividade e responsabilidade, além de ter contribuído diretamente na escolha de 

qual área profissional seguir e agregado valor em minha graduação e amizades construídas”.   

Pesquisas sobre a atuação dos egressos do PET no mercado de trabalho, realizadas por 

Oliveira et al (2017), indicaram que o programa auxiliou de várias formas o desenvolvimento 

do petiano, como dicção, organização de tempo, responsabilidade com os compromissos e pro 

atividade. Isso se justifica pelo fato de que o PET não trabalha com áreas específicas do curso, 

o que propicia o desenvolvimento de diversas áreas, tanto profissional quanto pessoal, ao 

mesmo tempo. 

Quando indagados quanto à contribuição do Programa de Educação Tutorial em sua 

formação crítica e profissional, todos responderam positivamente a importância da 

participação em um grupo atuante na tríade ensino, pesquisa e extensão auxiliando em sua 

evolução. Tosta et al. (2006) define que o aluno adquire um caráter crítico e atuante, 

contribuindo para a comunidade científica com as suas pesquisas, colaborando com a 

sociedade por suas atividades de extensão e desenvolvendo o conhecimento acadêmico 

através do ensino e na prática como atividades indissociáveis podem modificar os diferentes 

contextos sociais.  

Perguntados sobre a relevância do I Encontro de Egressos do PET, todos enaltecem a 

realização e importância do evento, pois através do mesmo foi possível reviver momentos 

importantes e resgatar memórias, além de repassar a cultura e o verdadeiro intuito do 

programa para os membros ativos, transmitindo os sentimentos e as experiências vividas por  
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cada um, em cada momento do grupo, visto que a rotatividade é alta, devido à busca por 

outras experiências, estágio ou conclusão de curso.  

      O vínculo com o PET foi uma motivação para que os egressos continuassem no curso 

e as participações em atividades extracurriculares ajudaram na identificação profissional. De 

acordo com Fior (2013) o envolvimento do estudante nas diversas experiências 

disponibilizadas pela instituição é uma das variáveis importantes na predição do rendimento 

acadêmico e da permanência no ensino superior. O fato de o PET proporcionar a participação 

em diferentes atividades estimulou nos estudantes ânsia para complementar sua capacitação 

profissional, colaborando com a adaptação ao curso.  

Conclusão: 

É notória a expressividade do Programa de Educação Tutorial Engenharia de 

Alimentos na formação profissional e nas vivências acadêmicas e pessoais dos estudantes da 

Universidade Federal de Goiás. O encontro promovido possibilitou troca de conhecimentos 

tanto sobre o programa quanto sobre a área de atuação profissional. O diferencial vivido pelos 

membros do grupo vão desde novas oportunidades profissionais, até uma capacitação humana 

e pessoal, além de melhorar sua criatividade, liderança, respeito ao próximo e o trabalho em 

equipe.    
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

A geração e apropriação do conhecimento científico desempenham papel fundamental no 

desenvolvimento social. Os eventos científicos são essenciais na formação complementar de 

profissionais e estudantes, e tem o intuito de promover a divulgação científica. A I Jornada 

Científica do Pontal (I JCP) objetivou colaborar com a formação acadêmica ao acrescentar 

conhecimentos extracurriculares aos petianos, discentes da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) e demais instituições de ensino, com o intuito de estimular a participação 

em eventos científicos que aprimoram e enriquecem a formação acadêmica, indo além do 

ensino realizado em sala de aula. A I JCP ocorreu nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro 

de 2018, e contou com palestra, mesa redonda, oficina, minicursos e apresentações de 

trabalho, proferidos pelos petianos, discentes e profissionais do Campus Pontal e de outras 

instituições de ensino. A primeira edição do evento obteve bons resultados no que diz respeito 

a disseminação da ciência na Universidade, contando com aproximadamente 80 inscritos de 

diferentes cursos. A concretização do evento colaborou de maneira efetiva para a formação 

extracurricular dos discentes e dos petianos, proporcionando troca de experiências e 

vivências. A I JCP evidenciou a importância de eventos que reúnam estudantes, pesquisadores 

e profissionais de forma a disseminar e compartilhar diferentes conhecimentos. Também 

trouxe melhorias para o Campus Pontal proporcionando espaços de divulgação científica e 

recebeu um feedback positivo da comunidade acadêmica. 

                                                
1 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Bio Pontal e discente do curso Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Uberlândia 
2 Colaboradores do grupo PET Bio Pontal e discente do curso Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Uberlândia. 
3 Tutora do grupo PET Bio Pontal e docente do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal da 

Universidade Universidade Federal de Uberlândia. 
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Palavras – chave: Evento científico, Ciência, Conhecimento. 

 

Introdução 

 A geração e apropriação do conhecimento científico desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento social. No Brasil, as universidades constituem-se em 

importantes meios para esta finalidade, concentrando uma grande parte da geração de 

conhecimentos acadêmicos, devido, principalmente, aos pilares que constituem sua missão: 

ensino, pesquisa e extensão, sendo, ainda, responsável por sua disseminação (PALLETA; 

SILVA; SANTOS, 2014). 

A ciência é uma atividade social que precisa ser divulgada, debatida e refletida, cabendo 

aos pesquisadores possibilitar uma ampla discussão em torno de suas ideias, descobertas, 

teorias e proposições em geral, por meio da organização de ocasiões especiais destinadas à 

divulgação do conhecimento que produzem, reunindo pesquisadores e estudantes de vários 

níveis e outros interessados no debate e na divulgação científica (CARMO; PRADO, 2005). 

Neste contexto, os eventos científicos ganham destaque, por  constituírem-se em uma fonte 

essencial na busca de novos conhecimentos, sendo a sua finalidade reunir profissionais e/ou 

estudantes para trocar e transmitir informações, complementando a formação acadêmica e 

colaborando no desenvolvimento que permitam o processo de construção do conhecimento 

dos acadêmicos (LACERDA et al., 2008). Segundo Lacerda et al. (2008), a formação 

complementar proporcionada por atividades extracurriculares como palestras, cursos, 

seminários e pesquisas, desenvolvidas em eventos científicos, além de proporcionar maior 

convívio no ambiente acadêmico despertam no estudante um maior envolvimento, 

participação, troca de ideias e experiências que são fundamentais para o futuro profissional. 

Neste sentido, o evento I Jornada Científica do Pontal (I JCP) teve como objetivo 

colaborar com a formação do grupo PET e acrescentar conhecimentos extracurriculares aos 

petianos, discentes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e demais instituições de 

ensino da cidade de Ituiutaba/MG, com o intuito de estimular a participação em eventos 

científicos que aprimoram e enriquecem a formação acadêmica, indo além do ensino realizado 

em sala de aula. 

 

Metodologia 

O evento Jornada Científica do Pontal (JCP) teve sua primeira edição realizada nos dias 

30 de novembro e 01 de dezembro de 2018, nas dependências da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), Campus Pontal pelo PET Bio Pontal e contou com diferentes atividades de 

cunho científico voltadas para a comunidade acadêmica. A JCP nasceu a partir de um evento 

menor intitulado “Feira de Pesquisa”, também realizado pelo PET Bio Pontal durante três 

anos consecutivos (2015, 2016 e 2017) sendo, portanto, ampliado e contando com outras 

atividades como palestra, mesa redonda, oficina, minicursos e apresentações de trabalho. O 

evento teve início às 9:00 horas do dia 30 de novembro com uma oficina intitulada 

“Descomplicando o currículo Lattes”, ministrada pela mestranda e petiana egressa Julliane  
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Almeida Bastos; às 12:00 foi feito o credenciamento dos participantes, 12:30 horas ocorreu a 

abertura do evento, seguida de uma mesa redonda com a temática “Sustentabilidade e 

Ciência”, da qual participaram o Dr. Humberto Ferreira Silva Minéu, professor do Instituto 

Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), Campus Ituiutaba e a Dra. Adriana de Andrade Silva, 

professora da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo; às 17:30 horas 

foi proferida uma palestra intitulada “Produção de Ciência na Universidade” pela Dra. Maíra 

Martins Pompeu, pós-doutoranda da Universidade de São Paulo (USP); após a palestra 

tiveram início as apresentações de trabalho de iniciação científica dos alunos da Escola 

Estadual João Pinheiro, orientados pelo Me. Pedro Gilberto Silva de Morais e em seguida as 

apresentações orais dos discentes que submeteram resumos científicos ao evento; o primeiro 

dia de evento foi finalizado com a realização de um coffee break, com o intuito de promover a 

integração.  

O segundo e último dia de evento, 01 de dezembro, teve início as 9:00 horas com os 

minicursos ministrados pelos próprios petianos e também por discentes da UFU selecionados 

por meio de edital. Ao todo foram ministrados 8 minicursos: Métodos alternativos para o 

bem-estar físico mental; Parasitologia do cotidiano: ocorrência de parasitos em ambientes 

vulneráveis e a resposta imunológica em hospedeiros; Introdução a análise estrutural de 

comunidades vegetais para fins conservacionistas; Alimentação: uma propriedade biológica 

contra o envelhecimento; Reciclagem: formas de transformar o seu lixo; Metodologias ativas 

para o ensino: Peer Instruction e estudo de caso; Técnicas básicas de viveiros e produção de 

mudas e Utilização e manipulação genética de organismos no tratamento e prevenção da 

poluição. 

  

Resultados e Discussão 

A JCP buscou promover um evento científico que abrangesse toda comunidade 

acadêmica do Campus Pontal com a participação efetiva dos petianos, palestrantes e 

ministrantes de outras instituições e dos próprios alunos de graduação do campus, de forma 

que diferentes conhecimentos fossem gerados. Neste contexto, a primeira edição do evento 

obteve bons resultados no que diz respeito a disseminação da ciência na Universidade, 

contando com aproximadamente 80 inscritos do curso de Ciências Biológicas, de outros 

cursos da UFU e de outras instituições do município. 

O evento criou um ambiente propício para a formação acadêmica diversificada, 

contando com atividades que permitiram ampliar o conhecimento científico dos participantes. 

Por meio da oficina sobre o currículo Lattes, por exemplo, foi possível instrumentar os 

participantes no que diz respeito ao funcionamento da plataforma, orientando e sanando as 

possíveis dúvidas, ensinando na prática como preencher seus currículos. Na ciência brasileira, 

a plataforma Lattes constitui o meio mais utilizado para registrar a trajetória acadêmica e 

profissional de pesquisadores e suas contribuições feitas para a ciência no Brasil 

(MARQUES, 2010), sendo de essencial importância o domínio desta ferramenta por futuros 

pesquisadores e profissionais da área científica e acadêmica. Além de aprimorar o 
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conhecimento científico, o evento também permitiu a discussão de um assunto de grande 

importância para a formação crítica e cidadã na sociedade atual, a sustentabilidade, temática 

central do evento. A mesa redonda intitulada “Ciência e Sustentabilidade” possibilitou um 

momento de bate-papo informal entre os discentes e os profissionais da área, permitindo um 

contato mais pessoal e a troca efetiva de conhecimentos.     A compreensão sobre 

sustentabilidade implica uma dimensão política, social, cultural e biológica, e seu 

conhecimento condiciona as alternativas que possibilitam a construção de uma sociedade 

democrática, justa e ecologicamente sustentável, sendo importante sua discussão em todo 

meio social (REIGOTA, 2007). 

O evento permitiu, ainda, a disseminação de conhecimentos por meio da divulgação 

científica de trabalhos desenvolvidos por alunos de graduação e alunos do ensino básico do 

município, estimulando o contato pessoal entre pesquisadores, ampliando e permitindo a troca 

de informações (CAMPELLO, 2000). Foram recebidos resumos de diferentes áreas como 

saúde, ecologia, zoologia, meio ambiente, humanas e educação. Foram realizadas 17 

apresentações orais, divididas em duas salas com dois docentes avaliadores e, ao final, foram 

oferecidas menções honrosas aos três melhores trabalhos apresentados. A apresentação de 

trabalhos em eventos científicos constitui a oportunidade que o pesquisador tem de ver seu 

trabalho avaliado de forma ampla pelo público, e através da apresentação oral possibilita que 

críticas e sugestões sejam feitas de imediato (CAMPELLO, 2000). Todos os resumos de 

trabalhos submetidos foram publicados em anais disponíveis para toda comunidade 

acadêmica. É importante ressaltar, ainda, a relevância da participação do público nas 

apresentações dos trabalhos realizados pelos alunos do ensino básico, tendo em vista que 

pouca ênfase se dá ao desenvolvimento de pesquisas científicas na educação básica brasileira 

(MATTOS; CASTANHA, 2009). Esta ação permitiu valorizar os trabalhos desenvolvidos no 

contexto escolar, estimulando os estudantes a enxergar o ensino superior como uma 

possibilidade. 

A concretização do evento colaborou de maneira efetiva para a formação extracurricular 

não só dos participantes inscritos, mas também dos petianos e de outros discentes que 

colocaram em prática seus conhecimentos ao ministrar minicursos, proporcionando troca de 

experiências e vivências no ambiente universitário. A realização de atividades desta natureza 

se integra à filosofia do Programa de Educação Tutorial, que estimula o desenvolvimento de 

atividades que se apoiem nos três pilares, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, permitindo a 

promoção de experiências entre os discentes e contribuindo para uma formação global e de 

qualidade. A partir da participação na idealização, organização e execução destas atividades, é 

possível despertar o trabalho em grupo e o senso de responsabilidade coletiva, visando o 

compromisso social e a formação do pensamento crítico do estudante de graduação, 

aprofundando os princípios de cidadania, aprimorando a qualidade de vida e gerando um 

impacto social positivo. 
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Conclusões: 

Através da realização da I JCP ficou evidente a importância da participação e 

construção de eventos que reúnam estudantes, pesquisadores e profissionais de forma a 

disseminar e compartilhar diferentes conhecimentos. Além disso, promoveu também 

melhorias para o Campus Pontal, principalmente nas áreas de ensino e pesquisa, 

oportunizando aos estudantes espaços de divulgação científica. Devido ao feedback positivo 

que recebeu da comunidade acadêmica, o grupo PET Bio Pontal continuará realizando o 

evento anualmente.   
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EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

 
Resumo 

A graduação de engenharia mecânica possui uma carga horaria muito extensa, englobando 

todos os conhecimentos teóricos para a formação do engenheiro, entretanto surge o desafio de 

unir o conhecimento teórico aprendido em sala com as necessidades do mercado de trabalho. 

Assim, o grupo PETMEC-CG surge com a atividade III Semana da Engenharia Mecânica 

(SEMEC) com o objetivo de suprir a necessidade já mencionada e realizar a troca de experiência 

entre discentes, docentes e profissionais da área da mecânica. A realização do evento deu-se 

por meio de brainstorming para determinar quais atividades seriam realizadas, além de toda a 

divulgação ter sido realizada por meio de redes sociais e cartazes pela UFCG. As atividades 

selecionadas foram palestras, mesa redonda, minicursos e visitas técnicas. A SEMEC foi 

realizada entre os dias 02 a 05 de outubro de 2018 sendo considerada um sucesso devido ao 

número de participantes e feedback positivo dos discentes, docentes e profissionais que 

colaboraram com as atividades. 

 
Palavras-chave: Mercado de Trabalho, Visitas Técnicas, Minicurso, Palestras 

 
Introdução 

Visando a completa formação do aluno, os cursos de engenharia possuem uma extensa 

carga horaria que tenta envolver todos os requisitos para a formação de um bom profissional. 

Porém, esses cursos tendem a aplicar uma grande carga teórica com pouco enfoque em como 

os alunos utilizarão o conhecimento adquiridos no mercado de trabalho. Surge assim o desafio 

de unir os saberes da academia, universidade, às necessidades referentes ao meio pratico da 

indústria e atividades referentes ao oficio do engenheiro (SOUZA ET AL, 2012). 

 

 
1 PETiano discente (bolsista) do grupo PET PETMEC-CG e discente do curso Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal de Campina Grande 
2 PETiano discente (bolsista) do grupo PET PETMEC-CG e discente do curso Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal de Campina Grande 
3 Tutor do grupo PET PETMEC-CG e docente do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal de Campina Grande 
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Partindo da dificuldade de conciliar o prático ao teórico, surgem ações que podem ser 

utilizadas para motivar ainda mais os alunos no curso de Engenharia Mecânica como: visitas 

técnicas, capacitações extracurriculares e cursos práticos. Perante isso, o grupo PETMEC 

propôs uma atividade realizada a cada dois anos visando complementar a formação dos alunos 

na Universidade Federal de Campina Grande e de discentes exteriores a ela. 

A Semana de Engenharia Mecânica (SEMEC) é um evento de autoria do PETMEC-CG, 

desde 2014, que tem como objetivo promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências 

entre alunos, ex-alunos, professores e profissionais da indústria da engenharia para a reflexão 

dos problemas e metas no mercado de trabalho e em futuras atividades na Unidade Acadêmica 

de Engenharia Mecânica. Além disso, a SEMEC proporcionou atividades de formação e 

aprofundamento de conhecimentos, como palestras, mesas redondas e minicursos, além de 

momentos de caráter motivacional, a exemplo das visitas técnicas e palestras com profissionais 

da área da psicologia. 

 
Metodologia 

 

No ano de 2018, a SEMEC teve sua terceira edição, durante os dias 02 a 05 de outubro 

de 2018. A data de realização foi escolhida visando não interferir os períodos de avaliação da 

unidade acadêmica de Engenharia Mecânica, como também, disponibilizar tempo suficiente 

para divulgação, inscrições de candidatos e organização das atividades do evento, dispondo de 

sete meses para esta etapa (entre os meses de abril e outubro do ano de 2018), o que mobilizou 

todo o grupo PETMEC. 

Após a definição da data de realização, utilizou-se do método de brainstorming para 

obter ideias das possíveis atividades a serem realizadas na terceira SEMEC (PEREIRA, 2019), 

visto que, nós petianos somos acima de tudo alunos, e temos a capacidade de observar as lacunas 

do curso que participamos. Além da nossa opinião, a experiência de ex-alunos da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG) que atuam no mercado de trabalho, empresas e alunos do 

curso fora do programa PET foram levados em consideração para montar a programação do 

evento. 

A divulgação foi realizada por meio físico, espalhando cartazes de divulgação pela 

universidade, como também usando as redes sociais mais utilizadas pelo público alvo do evento, 

os universitários. Para divulgação, foram produzidas imagens contendo informações sobre a 

SEMEC, prazos de inscrições, tema e cronograma do evento. Foi proposto também a ideia da 

transmissão ao vivo do evento pelo Facebook, visando alcançar qualquer indivíduo que por 

motivos de deslocamento não pudesse comparecer a SEMEC. 

As inscrições para a III SEMEC foram feitas pelo Google Docs, devido a facilidade na 

formatação do documento, como também no cadastro dos estudantes participantes.  
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Resultados e Discussões 

 

Por meio do brainstorming obtivemos o seguinte fluxograma de atividades em potencial 

a serem realizadas na SEMEC 2018. 

 

Figura 1: Fluxograma de construção da III SEMEC 

Fonte: Autoria Própria 

 
As definições de datas do evento foram organizadas baseadas no calendário acadêmico 

de 2018.2 da UFCG, visto que o principal foco era proporcionar que os alunos da universidade 

tivessem a disponibilidade de tempo em participar do evento. Após a decisão de datas, decidiu-

se que o tema abordado seria “As perspectivas da Engenharia Mecânica no Brasil”, em virtude 

das mudanças nas ofertas do mercado de trabalho brasileiro e também a presença de novas 

perspectivas de atuação como o ramo das energias renováveis, da automação, processos de 

inovação da Industria 4.0 e na produção acadêmica. 

Obtendo o tema principal do evento e a data de realização da atividade, iniciou-se a 

divulgação (a partir do dia 27 de abril de 2018) e o cadastramento (a partir do dia 10 de Setembro 

de 2018) por meio das redes sociais. Foram utilizadas imagens de divulgação no Facebook e 

Instagram e foi produzido um formulário de cadastro pelo Google Docs. 
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Figura 2- Material de divulgação da SEMEC nas redes sociais 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

 
Buscando a completa participação dos discentes, optou-se em manter as inscrições 

gratuitas onde foi solicitado no ato da inscrição um quilo de alimento não perecível para que 

pudesse ser entregue a uma instituição beneficente. É importante frisar que com a inscrição o 

participante teria acesso a todas as palestras do evento, além de uma visita técnica e minicurso. 

As inscrições ocorreram normalmente até o mês de setembro. Logo após o termino das 

inscrições, foram divulgados as palestras, minicursos e programação da III SEMEC. 

As palestras foram escolhidas segundo as necessidades notadas dentro do curso de 

Engenharia Mecânica, associada a assuntos da atualidade no momento da divulgação. Assim, 

organizou-se palestras, mesas redondas, minicurso e visitas técnicas com o intuito de instruir 

os participantes do tema abordado. Na figura 3 temos a imagem de divulgação da programação 

da SEMEC 2018, seguido da tabela 1 com os temas de cada atividade e as justificativas de 

realiza-las. 
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Figura 3: Divulgação da programação da SEMEC nas redes sociais 

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 1: Eventos e Justificativas para os Temas abordados nas Atividades da III SEMEC 
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Fonte: Autoria Própria 
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É possível observar nas imagens a seguir, algumas das atividades no momento de sua realização: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Observou-se, por meio das inscrições, que cerca de 200 pessoas demonstraram interesse 

em participar do evento, em que além de alunos do departamento de Engenharia Mecânica da 

UFCG, alunos de cursos de Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia de Petróleo 

também da UFCG e Engenharia Mecânica da UFPB quiseram participar. Para as atividades 

tivemos as seguintes quantidades de inscrições: 

Tabela 2: Número de inscritos nos Minicursos e visitas técnicas 

ATIVIDADE INSCRIÇÕES PARTICIPANTES 

Aerodinâmica 25 21 
Mecânica da Fratura 28 26 

Energia Solar 42 36 
Aeroelasticidade 20 12 

Energia Eólica 15 7 
Ligas com Memória de Forma 16 15 

Cadersil 20 14 
Metallouça 20 17 

Fonte: Autoria Própria 

 
 

    Figura 4: Palestra Indústria 4.0 
 

           Figura 5: Mesa Redonda  

    Fonte: Autoria Própria     Fonte: Autoria Própria 

     Figura 6: Minicurso Energia Solar 
 

    Figura 7: Visita Técnica Cadersil 
 

    Fonte: Autoria Própria     Fonte: Autoria Própria 
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Além do participantes presenciais, a realização da transmissão ao vivo do evento 

possibilitou um alcance para mais de 619 pessoas, somando as visualizações das transmissões 

no Facebook. 
 

Figura 8: Transmissão ao vivo da III SEMEC pelo Facebook 

Fonte: Facebook 2018 

 
O evento foi completamente realizado e foi considerado um sucesso devido ao grande 

número de participantes em todas as atividades da SEMEC, bem como apresentou retorno 

positivo dos discentes, docentes e participantes da atividade. 

 

Conclusões: 

A realização da III Semana de Engenharia Mecânica foi de suma importância para 

discutir temáticas relacionadas ao desenvolvimento discente na graduação além de temáticas 

voltadas ao mercado de trabalho e da ação do engenheiro na indústria. Com isso, o 

desenvolvimento dessa atividade trouxe aos alunos do curso um acesso maior ao mundo da 

Engenharia Mecânica, proporcionando assim uma nova visão e motivando-os a buscar novos 

conhecimentos e um maior aprendizado, possibilitando assim com que os alunos possam ver 

além da sala de aula através de um maior contato com o cenário profissional. 

Além dos discentes, os participantes do PETMEC-CG conseguiram por meio dessa 

experiência enriquecer seus conhecimentos e experiências na área administrativa. Pois, por 

meio da organização do evento, foi possível obter conhecimento sobre gestão de atividades, 

resolução de problemas, gestão financeira e divulgação. 
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EIXO TEMÁTICO: Promoção de saúde por meio da alimentação 

 
 

Resumo 
A promoção da saúde é uma estratégia que elabora mecanismos que reduzem as situações de               
vulnerabilidade observadas em dada comunidade. A cada semestre, o GET Nutrição           
juntamente com a Secretaria de Esporte e Lazer de Juiz de Fora - SEL, realizam um ciclo de                  
palestra para os integrantes do projeto JF Cidadania. A faixa etária dos alunos varia entre 40 e                 
70 anos e são realizadas geralmente aos sábados na sede da SEL/JF. As atividades              
desenvolvidas pelo grupo contaram com recurso audiovisual a fim de direcionar o conteúdo             
abordado, desenvolvidos com uma linguagem simples, didática, clara e objetiva. Além disso,            
a cada encontro o grupo realizou uma atividade prática e lúdica. De acordo com as atividades                
desenvolvidas pelo grupo, pode-se perceber que houve uma grande aceitação pelos           
participantes, o que foi evidenciado pelo aumento no número dos participantes a cada             
encontro. Além disso, pôde-se perceber que a adesão às recomendações e dicas sobre             
alimentação e estilo de vida saudável foram satisfatórias, visto que apesar da idade, muitos              
alunos estavam dispostos a aprender, e a cada encontro traziam dúvidas recorrentes do             
dia-dia, notícias de internet, curiosidades entre outros.  
 
Palavras – chave  
Obesidade; Alimentação saudável; Educação nutricional 

1 GETiano discente bolsista do grupo GET Nutrição discente do curso de Nutrição da Universidade Federal de 
Juiz de Fora 
2Tutora do GET Nutrição e docente do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora 
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5 GETiana discente bolsista do grupo GET Nutrição discente do curso de Nutrição da Universidade Federal de 
Juiz de Fora 
6 GETiana discente bolsista do grupo GET Nutrição discente do curso de Nutrição da Universidade Federal de 
Juiz de Fora 
7 GETiana discente bolsista do grupo GET Nutrição discente do curso de Nutrição da Universidade Federal de 
Juiz de Fora 
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Introdução 

Doenças crônicas como a obesidade têm aumentado em todo mundo, com prevalência            
em todos os estágios da vida, adultos, adolescentes e crianças e é observada em países tanto                
de renda alta como baixa, atingindo mais comumente a população menos privilegiada            
(SOBAL; RAUSCHENBACH; FRONGILLO, 2003). Já em países em desenvolvimento, a          
prevalência da obesidade é maior na população de maior renda. No entanto, na população              
brasileira, é observada uma relação inversa, a prevalência da obesidade é maior entre os mais               
pobres. (MONTEIRO, 2007).  

A obesidade está associada ao aumento da mortalidade e contribui para a instalação de              
diversas doenças crônicas como, diabetes mellitus tipo II, doença cardíaca, hipertensão           
arterial sistêmica, artrite, dislipidemia e diversos tipos de câncer. Mudanças no estilo de vida              
que incluem dietas individualizadas, atividade física e técnicas de modificações          
comportamentais são mais eficazes na prevenção da obesidade (MAHAN; ESCOTT-STUMP,          
2010).  

As extensões realizadas na Secretaria de Esporte e Lazer têm como objetivo promoção             
da saúde e prevenção doenças crônicas, principalmente a obesidade, através da educação            
alimentar e orientações nutricionais.  
 
Metodologia 

Para obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada neste           
trabalho, foi realizada a análise acerca de duas extensões executadas na Secretaria de Esporte              
e Lazer – SEL através da pesquisa explicativa. Foram escolhidos dois temas o primeiro que               
aborda alimentação e hábitos saudáveis e outro que trabalha sobre a obesidade, entretanto             
ambos estão relacionados, favorecendo assim uma possível análise sobre causalidade e           
consequência. O estudo foi fundamentado em referências bibliográficas que apresentam          
significativa importância na definição e construção dos conceitos discutidos. Para tal também            
nos baseamos em fontes primárias como o projeto de extensão em curso. Nessas extensões              
utilizamos de recursos áudio- visual, com abordagens simples e sutis relacionando os temas a              
situações comuns do cotidiano para uma melhor assimilação, além disso, dispomos de            
materiais para fazer dinâmicas nas quais o conteúdo foi apresentado de maneira prática,             
através de jogos, perguntas e respostas. O método de pesquisa escolhido favorece uma             
liberdade na análise de se mover por diversos caminhos do conhecimento, possibilitando            
assumir várias posições no decorrer do percurso, não obrigando atribuir uma resposta única e              
universal a respeito do objeto. 
 
Resultados e Discussão 

A partir da observação das constantes palestras ministradas pelos integrantes do GET            
foi possível concluir que a comunidade tem grande interesse pelo tema nutrição e os vários               
temas que podem ser abordados nessa área. Os mesmos apresentam preocupações que se             
relacionam diretamente com os hábitos saudáveis como alimentação e qualidade de vida,            
demonstrando assim grande aceitação com o que é discutido. A maior parte chega a relatar               
que aplicam os conhecimentos obtidos e as dicas oferecidas em sua rotina e na de familiares.                
Além disso, para os alunos, essa troca de conhecimento popular e acadêmico agrega de forma  
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positiva na formação. Ao comparar os resultados obtidos com referências bibliográficas           
podemos concluir que a comunidade em geral consome certos produtos sem se atentar aos              
riscos nutricionais que os mesmos podem causar. Segundo Souza et al 2003, depois de              
apresentados os reais riscos da obesidade e das doenças crônicas que acompanha a instalação              
da obesidade, os pacientes entrevistados mudaram alguns hábitos alimentares, algo que pode            
observado na comunidade estudada. É perceptível a falta de conhecimento e entendimento            
acerca de doenças que estão ligadas a obesidade, maus hábitos alimentares e ao sedentarismo,              
e com o decorrer do ciclo de palestras sobre alimentação certas dúvidas foram sanadas. Sendo               
essa uma conquista importante na busca por uma alimentação mais equilibrada e uma melhora              
na qualidade de vida desses indivíduos.  
 
Conclusões: 
Tendo em vista os relatos referentes às mudanças nas escolhas alimentares dos idosos do              
“Projeto Cidadania” da Secretaria de Esporte e Lazer - SEL após participarem das extensões              
sobre obesidade e alimentação saudável, foi possível concluir que o processo de educação             
alimentar e nutricional é eficaz, pois transmite informações e orientações nutricionais que            
influenciam positivamente nas escolhas alimentares dos indivíduos e com isso proporciona           
uma melhor qualidade de vida.  
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EIXO TEMÁTICO: [Educação como meio de Transformação] 

 

 

Resumo 

O ensino, a pesquisa e extensão, devem conduzir mudanças significativas nos processos 

educacionais, assim colaborando efetivamente para formação dos estudantes em profissionais , 

dessa forma, em 23 de setembro de 2005 a Lei nº 11.180- instituiu o Programa de Educação 

Tutorial – PET. O objetivo básico do programa é estimular o estudante a desenvolver um 

conhecimento mais aprofundado e ampliado sobre Ciência Política e áreas afins. O PET 

Engenharia Elétrica UFMT foi criado em 2010 com intuito de promover o ensino, pesquisa e 

extensão dentro do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso. 

Desde sua criação o grupo, constituído por 12 discentes do curso e um(a) docente tutor(a), se 

empenham em exercer seus objetivos de maneira efetiva. Para isso, algumas ações foram 

desenvolvidas com o propósito de concretizar tais objetivos. A inserção do PET nos cursos de 

Engenharia traz muitos benefícios para educação, permite um maior desenvolvimento de toda 

comunidade acadêmica. À vista disso, esse artigo busca expor algumas atividades do PET – 

Elétrica UFMT, voltadas para o ensino na Engenharia Elétrica da UFMT, e como o programa 

auxilia os alunos do curso; 

 

 

Palavras – chave  

Ensino, Pesquisa, Extensão, PET, Universidade;     

 

 

Introdução 

A palavra universidade, vocábulo latino, provém do termo “universitas” – “unus” (um, 

unicidade) e “verto” (voltar, tornar). O significado está relacionado com o conjunto de 

universalidade e comunidade. Nas palavras de Nogueira (2008), “a universidade existe para 

produção de conhecimento, gerar pensamento crítico, organizar e articular os saberes, formar                                             

     

                                                 
1 Daniel da Costa Viana Filho (bolsista) do grupo PET Engenharia elétrica e discente do curso Engenharia 
elétrica da Universidade federal de Mato Grosso. 
2Richard Rodrigues Esperidião de sá (bolsista) do grupo PET Engenharia elétrica e discente do curso Engenharia 
elétrica da Universidade federal de Mato Grosso. 
3Fernando Augusto do Nascimento PET Engenharia elétrica e discente do curso Engenharia Eletrica da 
Universidade Federal de Mato Grosso. 
4Fabricio Parra Santilho grupo PET Engenharia Elétrica e docente do Departamento Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal de Mato Grosso. 
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cidadãos profissionais e lideranças intelectuais”. Desse modo, da universidade espera-se que a 

mesma contribua para o desenvolvimento humano e não apenas intelectual. O conhecimento  

desenvolvido na academia deve ser aplicado à comunidade, exercendo a função social e 

política. “A universidade deve ser capaz de retribuir o investimento que recebeu da 

comunidade, desenvolvendo estudos, pesquisas e projetos de extensão” (JUNIOR, 2009).  

O ensino, a pesquisa e a extensão, devem conduzir mudanças significativas nos 

processos educacionais, assim colaborando efetivamente para formação dos estudantes em 

profissionais. Nesse sentido, para uma boa aprendizagem é indiscutível que os mesmos tenham 

bons tutores (RODRIGUES, 2011). O artigo 207 da CF/88, traz a proposta para as 

universidades estimularem as discussões, de maneira a fomentar, o ensino, a pesquisa e a 

extensão de forma indissociável a fim de promoverem o conhecimento.  

Em 23 de setembro de 2005 a Lei nº 11.180- instituiu o Programa de Educação Tutorial 

– PET. O objetivo básico do programa é estimular o estudante a desenvolver um conhecimento 

mais aprofundado e ampliado sobre Ciência Política e áreas afins, envolvendo-o continuamente 

em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Essas, são as três áreas fundamentais que, espera-

se, caracterizar a universidade pública, gratuita e de qualidade. Face a isso, no PET esse tripé 

deve ser tratado de forma equilibrada e indissociada já que ensino, pesquisa e extensão estão 

interligados e a cada um desses é dada igual importância. 

O Programa de Educação Tutorial constitui-se, portanto, em uma modalidade de 

investimento acadêmico em cursos de graduação que têm sérios compromissos epistemológicos 

e pedagógicos, éticos e sociais. Com uma concepção baseada nos moldes de grupos tutoriais de 

aprendizagem e orientada pelo objetivo de formar globalmente o aluno, o PET não visa apenas 

proporcionar aos bolsistas e aos alunos do curso uma gama nova e diversificada de 

conhecimento acadêmico, mas assume a responsabilidade de contribuir para sua melhor 

qualificação como pessoa e como membro da sociedade. 

O PET-Elétrica/UFMT foi criado em 2010 com o intuito de promover o ensino, pesquisa 

e extensão dentro do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso, 

conjuntamente estimulando o estudante a desenvolver um conhecimento mais aprofundado e 

ampliado sobre as áreas afins. Esse objetivo não se restringe apenas aos alunos que compõem 

o grupo já que o programa busca atingir todos os alunos da graduação, assim como a 

comunidade externa. Desde sua criação, o grupo, sempre composto por 12 discentes do curso e 

um(a) docente tutor(a), se empenha em exercer seu objetivo de maneira efetiva. Em vista disso, 

esse artigo busca expor algumas atividades do PET – Elétrica/UFMT, voltadas para o ensino 

na Engenharia Elétrica da UFMT, e como o programa auxilia os alunos do curso.  

 

 

Metodologia 

Para alcançar os objetivos propostos pelo PET Engenharia Elétrica, algumas ações 

foram desenvolvidas. Assim, observando e analisando as principais necessidades tanto dos 

alunos da graduação em Engenharia Elétrica quanto do público externo, foram concebidos 

minicursos, oficinas, grupos de estudos, dentre outras atividades, com o intuito de sanear tais 

anseios. Ao longo do tempo tais atividades foram sendo desenvolvidas, aperfeiçoadas e, até 

mesmo, substituídas por outras novas, de acordo com uma dinâmica que vise se adequar para 

atender às demandas supramencionadas.  
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Para a realização das atividades o PET Engenharia Elétrica fornece os matérias e espaço 

necessário, é feita a utilização de Datashow, slides, materiais didáticos, exemplos práticos e 

atividades como lista de exercício. Quando há a necessidade do uso de algum software, o grupo 

fornece computadores com tais programas e também auxilia o participante na instalação. Para 

concretizar isso, é utilizado os laboratórios do departamento de engenharia elétrica e também 

do instituto de computação, assim como as dependências do PET Engenharia Elétrica. 

 

Resultados e Discussão 

Dentre as atividades desenvolvidas pelo PET-Elétrica/UFMT, foram selecionadas nove 

delas para serem apresentadas neste trabalho, já que as mesmas se mostram de grande impacto 

no curso de graduação em Engenharia Elétrica e podem ser consideradas modelos de ensino e 

integração visando uma melhor experiência ao longo da graduação para os discentes. Vale 

ressaltar que, apesar de caracterizadas aqui neste trabalho como atividades de ensino para a 

graduação, que é o presente escopo, as mesmas também possuem característica extensionistas, 

já que atingem público externo à UFMT.  

 

1- Oficina de Arduino 

O objetivo principal da Oficina de Arduino é motivar os participantes a se envolverem 

com a automação de processos através da computação, programação, conceitos de eletrônica e 

manuseio de microcontroladores, buscando a criação de seus próprios dispositivos que 

interagem com o ambiente. Esta oficina faz uma interligação com diversos saberes apresentados 

no curso de Engenharia Elétrica, como as disciplinas de Eletrônica, Circuitos Elétricos, 

Métodos Computacionais, Linguagem Técnica de Programação, dentre outras. Apesar disso, 

ela foi elaborada para que o participante, mesmo sem ter os conceitos básicos, seja capaz de 

acompanhar o minicurso com facilidade. 

 

2- Curso sobre Fundamentos de Linguagem C 

A linguagem de programação é muito usada na resolução de problemas ligados a 

engenharia. A linguagem C é a base para outras linguagens, além de ser usado na programação 

de microprocessadores. Apesar da linguagem de programação ser inserida aos alunos já nos 

semestres iniciais do curso, o minicurso se pauta na manutenção desse conhecimento e na 

expansão das habilidades de programação.  

 

3- Oficina de Scilab 

O Scilab é um software livre, gratuito e de código aberto para computação numérica que 

fornece um poderoso ambiente para aplicações na engenharia e demais ramos científicos. Este 

software possui centenas de recursos disponíveis e, com uma linguagem de alto nível, permite 

o acesso a estruturas e programações sofisticadas e avançadas, funções gráficas em 2D e 3D, 

além de outras ferramentas como manipulação e controle de dados, otimizações, estatísticas, 

processamento de sinais, modelagem de sistemas físicos e entre outras. Com isso essa 

ferramenta auxilia o discente no estudo de diversos assuntos tratados na engenharia elétrica.  

4- Minicurso de ATPDraw (Alternative Transient Program) 

Análises de circuitos é uma ferramenta indispensável para o profissional de engenharia 

elétrica, e isso pode ser facilmente executado por meio do software livre ATPDraw. O estudo 

das operações de quaisquer sistemas elétricos, seja de potência ou de eletrônica, requer o uso 

de simulações que permitam a visualização do comportamento dinâmico do circuito. Esta                                                              
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ferramenta é muito útil na análise das grandezas (tensão e corrente) de transitórios de sistemas 

elétricos, de sistemas chaveados e entre outras aplicações muito importantes para um 

engenheiro eletricista.  

 

5- Minicurso de AutoCad  

Dentre as competências do Engenheiro Eletricista, a elaboração de projetos elétricos é 

sempre uma atividade muito requisitada e, portanto, é imprescindível que os profissionais dessa 

área dominem as ferramentas utilizada nesse processo. Dessa maneira, o minicurso de AutoCad, 

busca desenvolver as habilidades do participante na elaboração de projetos elétricos assistidos 

por computador. A utilização desses recursos já serão postas em prática no decorrer da 

graduação, dado que, esse conhecimento é cobrado em matérias da grade curricular do curso.  

6- Oficina de Instalações Elétricas Prediais (OIEP) 

Esta oficina foi elaborada com o propósito de fortalecer os conhecimentos 

teóricos/práticos dos graduandos de cursos de engenharia e áreas afins através de técnicas de 

execução de instalações elétricas prediais. Esta atividade busca, também, incentivar a 

permanência dos discentes no curso. Esta preocupação se deve ao fato de que, nos períodos 

iniciais dos cursos de engenharia, as disciplinas são predominantemente de conteúdo básico, o 

que faz com que o aluno ingressante se sinta distante das aplicações práticas de engenharia.  

Nesse cenário, a Oficina de Instalações Elétricas Prediais possibilita ao participante executar  

instalações elétricas e antever o que será abordado mais adiante no curso de graduação e 

também colocar em prática a carga teórica adquirida nas disciplinas relacionadas com 

instalações elétricas prediais. 

 

7- Programa de Integração do Calouro (PIC) 

O Programa de Integração do Calouro é uma atividade realizada semestralmente, desde 

2011, época em que o grupo PET-Elétrica/UFMT deu início às suas atividades. O projeto 

objetiva levar um maior número de informações aos alunos ingressantes na Engenharia Elétrica 

da UFMT, sobre a vida acadêmica e a estrutura do curso, através de palestras, miniaulas de 

disciplinas específicas da graduação em Engenharia Elétrica da UFMT, oficinas relâmpago e 

visita técnica, para despertar o interesse pela área. Através do PIC os calouros do curso podem 

confirmar que fizeram a escolha certa ou perceber que essa não é a profissão que almejam.  

 

8- Oficina de Placa de circuito impresso (PCI) 

A oficina de PCI tem como objetivo fomentar o interesse dos estudantes de engenharia 

elétrica na elaboração de projetos eletrônicos vinculados a sua área acadêmica, proporcionando 

um contato ainda maior com o curso, além de colaborar para o processo de ensino e 

aprendizagem dos mesmos na graduação. Nesse contexto, a oficina fornece aos graduandos os 

principais conceitos relacionados a circuitos eletrônicos, simulações e a prática da confecção 

de placas de circuito impresso, e a aptidão em disciplinas afins. 

 

9- Oficina de Microcontrolador – PIC 18F4550 

Essa atividade veio para complementar e estimular os alunos do curso e, principalmente, 

ajudar na disciplina de Microprocessadores por meio do contato com este modelo de 

microcontrolador e conhecer suas aplicações, os principais comandos e funções, além de criar 

multiplicadores para disseminar o uso deste dispositivo. 
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Conclusões: 

Este artigo apresentou algumas atividades do PET Elétrica que podem ser consideradas 

como de impacto direto à formação dos alunos do curso de graduação em Engenharia Elétrica 

da UFMT. Do exposto, fica clara a importância do referido Programa de Educação Tutorial , o 

qual empenha seus esforços no sentido de contribuir na formação dos novos engenheiros, 

ampliando seus conhecimentos e experiências como um todo, durante o período acadêmico. 

Tais esforços podem ser mais bem aproveitados pelos acadêmicos e o PET Elétrica busca atingir 

um número maior de alunos através de processos de melhoria contínua de suas atividades. 

É nítido que o alcance do programa é bem expressivo em termos quantitativos, pois 

aproximadamente 1243 alunos já foram atendidos com essas atividades. Outro fato importante 

é que na maioria das atividades, o número de vagas é superior a aquele de concluintes, o que 

leva à conclusão de que o impacto direto das atividades do PET Elétrica poderia ter sido bem 

maior em termos quantitativos. Deve-se ressaltar que, cada uma das atividades passa por 

constantes avaliações e, quando é o caso, por reformulações no sentido de serem melhores 

aproveitadas pelos graduandos da Engenharia Elétrica.  

Além do resultado quantitativo, há de se ressaltar o impacto qualitativo que consiste na 

capacitação dos discentes da Engenharia Elétrica em torno de diversos recursos que não são 

ministrados da estrutura curricular do curso. Nesse sentido os alunos se tornam mais aptos a 

participar de projetos de pesquisa, extensão e trabalhos de conclusão de curso que requeiram 

tais ferramentas. 
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EIXO TEMÁTICO: Organização do Trabalho como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

Com a finalidade de expor a importância da institucionalização das atividades do grupo e 

fortalecer a importância e presença do PET Engenharia Civil na Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) e do programa em relação às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 

ao Ministério de Educação (MEC) e à Secretaria de Educação Superior (SESu), esse 

documento visa destacar a relevância de inscrever os projetos nos sistemas de gestão de 

informação da UFPR. A partir de 2019, todas as atividades realizadas pelo grupo têm 

obrigatoriamente que estar cadastradas no Sistema Integrado de Gestão de Extensão 

Universitária (SIGEU) ou no SEI (Sistema Eletrônico de Informações). O ganho relacionado à 

inscrição é a garantia pela universidade da realização dos projetos, eventos e pesquisas sendo 

realizadas pelo PET e entrega pela própria universidade a comprovação, em formato de 

certificados, da execução das tarefas. Há o respaldo inclusive aos professores orientadores dos 

projetos de pesquisa e nos acompanhamentos em atividades de extensão e ao departamento ao 

qual o professor está locado. 

 

Palavras – chave  

Institucionalização, Projeto de Voluntariado Acadêmico, Sistema Integrado de Gestão de 

Extensão Universitária 
 

Introdução 

A execução e realização de cada ação de toda e qualquer organização é o que a move para 

progredir. No entanto, a gestão de informação e o registro de atividades são o que garantem a 

sua continuidade e prosperidade ao longo do tempo. O registro de informações pode se dar de 

diferentes maneiras função da organização, a qual pode ser inclusive um indivíduo.  

 

                                                
1 PETiano discente bolsista do grupo PET Engenharia Civil e discente do curso Engenharia Civil da 

Universidade Federal do Paraná. 
2
 PETiano tutor do grupo PET Engenharia Civil e docente do Departamento de Construção Civil da 

Universidade Federal do Paraná. 
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O PET Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná foi desenvolvendo e alterando 

sua organização interna e busca continuamente analisar e melhorar seu organograma; 

atualmente, o grupo é dividido em departamentos, gerencias de projetos e coordenadorias. 

Dentre as coordenadorias, duas são responsáveis por registros: a memória, responsável pela 

elaboração e registro das atas das reuniões internas; e a coordenadoria de certificados, 

encarregada de registrar em formato de certificados as participações – tanto de PETianos e 

externos – em atividades desenvolvidas e realizadas pelo grupo. Desde de 2012, há registro 

dos discentes do nosso grupo no Sistema de Gestão do Programa de Educação Tutorial e, a 

partir do segundo trimestre de 2017, foi implementado a inclusão de horas gastas por projeto 

(YAGNYCZ et al., 2018). 

Contudo, as duas coordenadorias e o SIGPET em conjunto ainda não abrangem todo o escopo 

explorado nas atividades do grupo. A Universidade Federal do Paraná (UFPR) possui 

maneiras de abranger e controlar a quantidade de horas realizadas de pesquisa, ensino e 

extensão dos docentes e discentes: o Sistema Integrado de Gestão de Extensão Universitária 

(SIGEU) – no qual são cadastradas as atividades de extensão e ensino - e o Sistema Eletrônico 

de Informações (SEI), no qual é cadastrado o Programa de Voluntariado Acadêmico (PVA). 

Ambos os sistemas foram implementados por resoluções internas do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEPE). A implementação das atividades nos sistemas de controle 

interno da universidade foi o método encontrado para garantirmos institucionalmente que as 

atividades estão sendo realizadas. O PVA foi lançado em edital pela universidade em 2009, 

enquanto o SIGEU, regulamentando quais atividades são de extensão, em 2011. 

 

Metodologia 

Até 2018, 3 PVAs foram desenvolvidos pelo grupo: 2 individuais pelo PETiano egresso 

Rodolfo Augusto da Costa e um por todos os 11 PETianos discentes de 2017. E, também até o 

ano passado, apenas uma atividade foi cadastrada no SIGEU durante os 7 anos possíveis. 

Com a visualização do programa e aprimoramento em seus documentos internos e da 

universidade, foi traçado um objetivo. 

Retomando, além do modelo de divisão interna do grupo PET Engenharia Civil, existe ainda 

as metas e objetivos anuais definidas no planejamento do ano anterior com o que se almeja 

para o ano seguinte. Posto isso, para 2019 foi elaborada a meta que todas as atividades 

realizadas estivessem registradas em um dos sistemas – conforme especificação – para termos 

a salvaguarda perante as Instituições Federais de Ensino (IFES), ao Ministério da Educação 

(MEC) e à Secretária de Educação Superior (SESu). 

Para o registro do PVA, é necessário apresentar dois formulários, um correspondente ao plano 

de atividades do projeto e o outro é o termo de adesão. Para que o PVA seja aceito, são 

necessários os dados do(a) professor(a) orientador(a) do projeto. O projeto tem prazo mínimo 

de um mês e máximo de um ano, podendo ser prorrogado posteriormente. O orientador não 

precisa ser o tutor do grupo, deve ser o acompanhante e quem auxilia os andamentos daquela 

atividade. Adicionado aos dois formulários, é obrigatório preencher o SEI 

(http://www.ufpr.br/sei/) para realizar a inscrição pelo professor orientador da atividade e ser 

assinado eletronicamente pelo aluno. O respaldo da universidade é dado pela resolução nº 76, 

de 2009, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), a qual normatiza o PVA e é 

atualizada pela resolução nº 27, de 2017. 

Agora, bem como o anterior, o registro no SIGEU também depende do docente responsável 

pelo auxílio ao grupo para ser feito o cadastro na plataforma (https://intranet.ufpr.br/sigeu).  
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Para realizar o cadastro no SIGEU, é necessário informar os seguintes tópicos: evento 

vinculado, recursos orçamentários, área temática, tipo de evento, três linhas programáticas 

(Figura 1), datas de início e fim, carga horário total do evento (Figura 2), quantidade de vagas 

para alunos, servidores, comunidade e total, período, local e pré-requisitos da inscrição, nome, 

contato e e-mail do responsável pelas inscrições, frequência, condições de certificação, local 

do evento, público alvo, objetivo geral, programação, metodologia e informações 

complementares. Todas as informações acima precisam estar contidas – sem obrigatoriedade 

de todas elas. 

 

 
Figura 1: As 10 primeiras opções de linhas programáticas do SIGEU. 

 
Fonte: autor (2019) 

 
Figura 2: Recorte do tela da plataforma do SIGEU para preenchimento de atividade. 

 
Fonte: autor (2019) 
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Resultados e Discussão 

Os resultados foram divididos em participantes: os PETianos, os discentes, os docentes e os 

departamentos do curso. 

No ano de 2019, já houveram quatro atividades que se puderam ser inscritas no SIGEU, 

porém a primeira não foi inscrita por desconhecimento inicial de prazos de submissão no 

sistema. As atividades são: CinePET – que contou com 108 discentes presentes –, Engenharia 

para Dummies – que contou com aplicação em todas as quatro turmas de Introdução à 

Engenharia (TC-022) que contam com mais de 166 alunos –, palestra sobre estruturas 

metálicas, que teve presença de mais de 50 discentes e o PETalks I – Saúde Mental, que 

contou com 24 participantes.  

Para os discentes, já foram pedidos à emissão de mais de 70 certificados emitidos pela 

universidade e outros mais de 160 estão em processo de pedido. Portanto, além de participar 

das atividades formativas exigidas pela coordenação do curso de Engenharia Civil disposta 

nos incisos I a XV do artigo 4º da resolução 70/2004 da CEPE/UFPR. 

Para os docentes, dois são os professores que já fizeram o pedido no SIGEU – professor 

Doutor Elvidio Gavassoni Neto e professor Doutor Raphael Fernando Scuciato – enquanto o 

professor Doutor Daniel Henrique Marco Detzel não teve o evento que participou cadastrado. 

Para eles, é computado as horas obrigatórias semanais de extensão. 

Para os departamentos do curso – Departamento de Construção Civil (DCC), Departamento 

de Hidráulica e Saneamento (DHS) e Departamento de Transportes (DTT) – é positivo, pois 

as horas integralizadas de ensino, pesquisa e extensão são avaliadas para decidir se a vaga do 

quadro será mantida no mesmo departamento conforme o quadro de pessoal docente. 

O PET Engenharia Civil submeteu um projeto de extensão universitária no ano passado 

apenas e só para os PETianos discentes, o Valoriza Civil. Foram gerados certificados de 

organização do evento pela universidade e pode-se comprovar por documento timbrado e 

assinado pelo reitor a organização e execução do evento. Todos os PETianos discentes do ano 

de 2017, totalizando 15, receberam o certificado de elaboração do evento. 

Além das atividades cadastradas no SIGEU, foi cadastrada um PVA por PETiano que 

participou da pesquisa da Rumo no ano de 2017, totalizado 11 certificados. E, perdeu-se a 

oportunidade de cadastrar o projeto Mitos & Verdades sobre o Trânsito no ano de 2018 pois a 

projeto orientadora da pesquisa não cadastrou no início do trabalho, perdendo então o prazo 

de entrada com o pedido. 

Para o ano de 2019, há pelo menos 35 PVAs com possibilidade de abertura, os quais estão 

sendo procurados docentes para serem orientadores das pesquisas, que estão inclusos em 3 

projetos. De todos os 16 projetos selecionados para o ano de 2019 são possíveis solicitar 

registro de atividades em 11 deles no SIGEU e em 5, no SEI no formato PVA, sendo que 3 

deles podem ser cadastrados nos dois sistemas em diferentes fases de execução. Apenas os 

processos seletivos do primeiro e segundo semestre e a organização do XXV ENAPET não 

podem ser registrados em 2019 em nenhum dos sistemas. 

 

Conclusões: 

Os discentes, participantes passivos e ativos dos eventos de ensino e extensão, recebem 

certificados de participação da própria universidade, tendo formalização superior das horas 
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formativas já que possuem vínculo com o CPF. Os PETianos, além de receber os certificados 

dos alunos, ganham os de organização do evento e das pesquisas realizadas. Os docentes – 

que tem obrigatoriedade de cumprir no mínimo 8 horas semanais de atividades conforme o 

artigo 5º da resolução nº 34, de 2012, da CEPE/UFPR – obtêm certificação de horas de 

extensão prescritas na resolução nº 72, de 2011, da CEPE/UFPR. Tal atividade e 

contabilização de horas impactam nos departamentos que tem mais horas executada e maiores 

probabilidade de manter a cadeira caso algum professor se aposente. Já os PETianos, além de 

receber os mesmos certificados dos alunos, ganham os de organização e execução do evento e 

das pesquisas realizadas voluntariamente. Tais certificados melhoram significativamente o 

currículo acadêmico caso o discente tente ingresso na pós-graduação posteriormente. 

Mais importante hoje, o grupo PET recebe reconhecimento pela comunidade acadêmica pela 

execução das atividades e da universidade por expor o trabalho sendo feito. O Programa de 

Educação Tutorial se fortalece e solidifica ainda mais em tempos que a educação sofre com 

diminuição de investimentos, apesar de ser protegida sua existência pela lei 11.180/2005 e 

pela portaria 343/2013. 

 

Referências: 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 1-9. 

BRASIL. Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005.  

Institui o Projeto Escola de Fábrica, autoriza a concessão de bolsas de permanência a 

estudantes beneficiários do Programa Universidade para Todos – PROUNI, institui o 

Programa de Educação Tutorial – PET, altera a Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e a 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 set. 2005. Seção 

1, p. 1-2. 

BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017.  

Altera as Leis n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de 

agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio 

em Tempo Integral. Diário Oficial da União, Brasília, DF, n. 35, 17 fev. 2017. Seção 1, p. 1-

3. 

BRASIL. Decreto nº 7.416, de 30 de dezembro de 2010. Regulamenta os arts. 10 e 12 da Lei 

nº 12.155, de 23 de dezembro de 2009, que tratam da concessão de bolsas para 

desenvolvimento de atividades de ensino e extensão universitária. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 31 dez. 2010. Seção 1, p. 12-13. 

 

974



 
 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da Universidade Federal do Paraná. 

Dispõe sobre as atividades formativas na flexibilização dos currículos dos cursos de 

graduação e de ensino profissionalizante da UFPR. Resolução n. 70, de 9 de julho de 2004. 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Curitiba, p. 1-3, jul., 2004. 

BRASIL. Portaria nº 343, de 24 de abril de 2013. Altera dispositivos da Portaria MEC nº 976, 

de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa de Educação Tutorial - PET. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 25 abr. 2013. Seção 1, p. 24-25. 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da Universidade Federal do Paraná. 

Normatiza o Programa de Voluntariado Acadêmico de natureza educacional e científica no 

âmbito da Universidade Federal do Paraná. Resolução n. 76, de 4 de dezembro de 2009. 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Curitiba, p. 1-3, dez., 2009. 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da Universidade Federal do Paraná. 

Dispõe sobre as Atividades de Extensão na Universidade Federal do Paraná. Resolução n. 72, 

de 11 de novembro de 2011. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Curitiba, p. 1-14, 

nov., 2011. 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da Universidade Federal do Paraná. 

Altera a Resolução 72/11 – CEPE que Dispõe sobre as Atividades de Extensão na 

Universidade Federal do Paraná. Resolução n. 70, de 20 de dezembro de 2012. Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, Curitiba, p. 1-5, dez., 2012. 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da Universidade Federal do Paraná. 

Altera a Resolução nº 76/09 – CEPE que normatiza o Programa de Voluntariado Acadêmico 

de natureza educacional e científica no âmbito da Universidade Federal do Paraná. Resolução 

n. 27, de 1º de setembro de 2017. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Curitiba, p. 1-1, 

set., 2017. 

YAGNYCZ, G. H. S.; FERREIRA, G. P.; CLAVIJO, L. B. S.; BORGES, A. C. G.; 

GAVASSONI NETO, E. Gestão de uso do tempo nas atividades do grupo PET. Trabalho 

apresentado no XXIII Encontro Nacional dos Grupos PET, Campinas, 2018. 

975



 

 

INTEGRA PET: CONSTRUINDO ESTRATÉGIAS EM GRUPO 

 
SILVA¹,T.F.; DANTAS¹,C.L.T.; SANTOS¹, D.O.; NASCIMENTO¹, M.C.; SOUZA¹, 

L.M.S.; MELO¹, L.P.C; SILVA², T.M.R; FERNANDES¹, A.M; DIAS¹, M.D.L.B; 

CAVALCANTE¹, T.M; SILVA², W.L; PEREIRA¹,S.S.L; SILVA², K.E.C; 

ALBUQUERQUE¹, R.S; NÓBREGA³, R.S 

 
tuliofelipe39@gmail.com 

 

PET Geografia, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, Pernambuco.  
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Resumo 

O PET Geografia UFPE, por meio da realização da atividade coletiva intitulada: INTEGRA 
PET, promove um momento tanto de reflexão quanto de integração de seus participantes, com a 
finalidade de trocar conhecimentos, fortalecer o grupo de forma que todos possam atuar nos mais 
diversos projetos e atividades do PET a partir de uma perspectiva de multisaberes. Pensada para 
ter uma carga de duas horas mensais, a atividade propõe que mensalmente um dos integrante do 
programa realize um momento de partilha, tanto dos seus pensamentos quanto de suas 
habilidades, no formato de uma roda de conversa com os demais membros do seu PET, de 
maneira que sejam construídas ideias e/ou atividades que podem ser de grande contribuição para 
o desenvolvimento individual e coletivo dos integrantes do PET Geografia UFPE. 

 

Palavras – chave 
PET, Integração, Desenvolvimento, Ideias. 

 
Introdução 

O Programa de Ensino Tutorial (PET) tem por principal objetivo o desenvolvimento 

individual e coletivo de seus  participantes  de  maneira  que  sejam  explorados  os  pilares  da 

tríade da universidade pública: pesquisa, ensino e extensão. Em virtude do exposto, dentro de 

um mesmo grupo PET existem diferente  pessoas  em  distintos  níveis  acadêmicos  que 

cooperam entre si para o desenvolvimento do programa. Porém, nota-se, em um ambiente de 

constante produção acadêmica, que o desenvolvimento de um grupo está intimamente ligado ao 

grau de cooperação entre seus membros. Deste modo, se faz necessário realizar atividades que 

estimulem a integração petiana dentro dos grupos PET. 

O PET Geografia UFPE é composto por 15 membros dispostos em diferentes períodos 

do curso de  graduação  em  Geografia  que  convivem  diariamente  e,  portanto,  possuem 

diferentes  potencialidades  individuais  que  são  necessárias  para  o  programa.  Por  isso,  o 

INTEGRA PET foi pensado para que aconteçam encontros mensais objetivando integrar estes 

diferentes   saberes,   fazendo   com   que   os   petianos   se   conheçam,   partilhem   ideias, 

conhecimentos e vivências para o crescimento individual e coletivo. 
 

¹ PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Geografia UFPE e discente do curso de Geografia da Universidade 

Federal de Pernambuco. 
²  PETiano/a  discente  (não-bolsista)  do  grupo  PET  Geografia  UFPE  e  discente  do  curso  de  Geografia  da 
Universidade Federal de Pernambuco. 

³ PETiano tutor do grupo PET Geografia UFPE e docente do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE.
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Dentro do PET Geografia UFPE existem diferentes comissões que corroboram para o 

funcionamento  do  programa,  dentre  elas:  Financeira,  PET  Pesquisa,  assuntos  jurídicos  

etc. Observando isso notou-se que alguns petianos desempenham funções únicas dentro do PET 

e isso  resulta  em  uma  sobrecarga  de  determinadas  atividades  apenas  para  um  determinado 

petiano.  O  INTEGRA  PET  foi  pensado  também  para  a  diminuição  deste  tipo  de  situação 

fazendo com que todos possam aprender uns com os outros em um momento de integração. 

 
Metodologia 

A produtividade como ferramenta de bons resultados está associada a boa convivência e 

a comunicação de qualquer grupo. O PET Geografia, a partir dessa afirmação, elaborou um 

instrumento para aproximar seus integrantes. O momento de integração é de caráter coletivo, 

uma  vez  que  parte das  atribuições  do  grupo.  A  mediação  é  conduzida  por  meio  de  

rodízio entre os petianos, com uma carga horária de 2h por encontro. A epistemologia 

metodológica de John C. Maxwell, exemplificada na ideia de que “toda vez que um integrante 

da equipe se isola,  a  equipe  tem  um  problema’’  (MAXWELL,1947,  P.25),  nos  fez  refletir  

o  quanto  a ausência de espaços para falas compromete o rendimento do PET Geografia. 

O  INTEGRA  PET  foi  pensando  e  desenvolvido  através  de  todos  os  petianos  nas 

múltiplas  atividades  as  quais  compõem  o  calendário  anual.  De  acordo  com  o  Manual  de 

Orientações  Básicas  (MOB)  do  PET,  a  avaliação  deve  ser  encarada  como  um  processo 

metodológico  que  visa  detectar  possíveis  potencialidades  e  as  limitações  que  possam  vir 

contribuir/atrapalhar  no  trabalho  interno.  Inicialmente  utilizamos  o  espaço  do  qual  o  PET 

Geografia está alocado, começando com uma roda de diálogos onde cada um pôde externar a 

sua visão acerca da graduação antes e depois de ingressar no programa. Logo após a reflexão 

inicial, abrimos um espaço para que, um a um, todos contassem sobre um lugar no mundo que 

gostariam de visitar e o porquê. O objetivo era fazer com que todos se conhecessem um pouco 

mais  e  descobrissem  semelhanças  e  diferenças  nas  suas  formas  de  enxergar  a  realidade. 

Posteriormente, todos tiveram a oportunidade de refletir sobre suas dificuldades/ deficiências e 

habilidades/ virtudes no que tange ao PET e ao ambiente universitário em geral. O intuito era 

compartilhar essas percepções para que se criassem novas pontes de ajuda mútua, através das  

quais  os  pontos  fortes  de  algum  integrante  poderiam  ser  ensinados/  desenvolvidos  em 

outros petianos. Adotamos uma dinâmica na qual todos ficassem à vontade, assim trabalhando 

a timidez de alguns. 

Figura 01: Alunos do PET Geografia UFPE durante o primeiro INTEGRA PET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autor (Dhúllya Oliveira).
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O   primeiro   encontro   também   foi   utilizado   para   definir   detalhes   dos   próximos 

encontros, como datas e formas de proceder. A roda de conversa abriu espaço para elogiar os 

colegas  e  motivar  a  participação  do  maior  número  de  petianos.  Independente  do  grau  de 

timidez  a  ferramenta  de  dialogar  em  conjunto  proporciona  um  ambiente  mais  agradável  

na organização do trabalho. A aproximação dessas pessoas permitiu que o grupo pudesse exercer 

uma relação familiar que reflete diretamente no desempenho quanto a graduação e até mesmo 

dentro do PET Geografia. 

A metodologia adotada partiu da iniciativa de construção horizontal, onde os membros 

do grupo  poderiam  sugerir  atividades  para  serem  executadas  nos  encontros.  A partir disso, 

fica  caracterizado  cada  encontro  como  único.  Tornando o INTEGRA PET  uma  atividade  

que ainda   está   caminhando   para   maiores   alcances,   no   qual   o   objetivo   principal   é   

o desenvolvimento  individual  e  coletivo  dos  participantes,  bem  como  propiciar  um  

ambiente mais saudável dentro do PET Geografia. 

 
Resultados e Discussão 

A visão de um PET só como uma máquina produtiva limita o petiano a não trazer suas 

características  para  agregar  no  desenvolvimento  do  grupo.  A  autocrítica  vinda  do  próprio 

grupo, é o primeiro objetivo alcançado durante as atividades do Integra PET. Reconhecendo 

“outra qualidade de um membro da equipe confiável é um forte senso de responsabilidade’’ 

(MAXWELL,1947,P.37)   o   estímulo   para   a   coletividade   como   forma   de   melhorar   o 

desempenho no planejamento anual de atividades do PET Geografia. 

Constituído  por  15  membros,  o  PET  Geografia  trabalhou  no  sentido  de  formar  
um calendário  onde  pudesse  facilitar  o  comparecimento  de  pelo  menos  a  metade  do  grupo  
nos encontros.  O  curso  de  graduação  em  Geografia  da  UFPE  possui  diversas  turmas  e  
turnos diferentes, ocasionando a dificuldade de realizar a atividade onde todos os 15 
participassem. Na  ilustração  mais  acima  é  possível  identificar  10  petianos  contribuindo  
para o  sucesso  do INTEGRA PET, onde criou-se uma grande expectativa para os próximos 
encontros. Por tudo isso, o primeiro encontro atingiu seus objetivos, na medida em que estreitou 
os laços entre os petianos e promoveu a integração do grupo. 

 
Conclusões: 

Com  o  aumento  do  número  de  petianos  participantes  no  PET  Geografia  devido  a 

última seleção feita em novembro de 2018, o grupo buscou construir alternativas para acolher e 

integrar de forma inovadora tanto os antigos quanto os novos petianos. O INTEGRA PET foi 

pensado e executado a partir de uma ação de planejamento coletivo para as atividades de 2019,  

por  isso,  a  vivência  prática  da  atividade  permitiu  conhecer  as  individualidades  de membros 

do grupo que antes não eram tão conhecidas. Petianos que tinham mais coisas em comum do 

que se imaginava hoje trabalham juntos na elaboração de pesquisa e na realização de eventos do 

PET. 

O  roteiro  de  atividades  pensadas  para  o  primeiro  INTEGRA  PET  permitiu  que  os 
petianos conduzissem a atividade conforme iam revelando suas particularidades. A atividade 
permitiu a todos os petianos uma nova visão de si mesmos enquanto agentes transformadores 
da realidade petiana e acadêmica, além do próprio ambiente físico do PET. O PET Geografia 
UFPE  está  ativo  há  trinta  anos  e  sua  estrutura  física  comporta  uma  disposição  única  na 
organização da sala, a proposta de utilização do chão e não da mesa para a atividade permitiu 
um maior contato com os petianos, facilitando a interação coletiva.
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

A inabilidade emocional é um dos grandes problemas enfrentados pelas pessoas e pode afetar 

consideravelmente o desempenho profissional. Sendo assim, atividades que possam contribuir 

para elevar os índices de quociente emocional se justificam. O objetivo foi estimular e auxiliar 

no desenvolvimento da inteligência emocional dos alunos do ensino médio de Campina 

Grande-PB através de palestras com demonstrações e debates abordando aspectos teóricos e 

orientações práticas para o dia a dia dos alunos. A operacionalização se deu através de palestras, 

debates e apresentações acerca da Inteligência Emocional para o desenvolvimento pessoal. Para 

isso, contou com uma infraestrutura de apoio na forma de slides, vídeos e folders. O público-

alvo beneficiado foi de 319 alunos das escolas da rede pública e privada da cidade de Campina 

Grande - PB. Um questionário foi o instrumento de avaliação utilizado. Entre os principais 

resultados: 77% demonstraram muito interesse no tema; a organização dos eventos foi avaliada 

entre boa e excelente por 56%. No geral, os resultados encontrados, em sua maioria entre bom 

e excelente, comprovam o êxito do projeto. 
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Introdução 

A Inteligência Emocional (IE) é uma capacidade muito importante para a vida 

profissional e pessoal dos indivíduos. Seu conceito atual foi introduzido como sendo um tipo 

de inteligência social que habilita os indivíduos a monitorar o status das emoções dos outros e 

suas próprias, seguindo quatro ramos: perceber emoções, assimilá-las, entendê-las e gerenciar 

em si e nos outros (MAYER; DIPAOLO; SALOVEY, 1990). 

Esse monitoramento das emoções promove o desenvolvimento de pilares psicológicos 

internos dos indivíduos, de forma que estes trazem benefícios em suas relações. Destes 

benefícios, observam-se como relevantes, a aplicação da empatia, autocontrole, sociabilidade, 

entre outras características e/ou habilidades. 

Diferentemente do tradicional Quociente de Inteligência Q.I., o Quociente Emocional 

Q.E. pode ser desenvolvido e com isso vários benefícios poderão advir. Entre as vantagens do 

aperfeiçoamento do índice do quociente emocional, destacam-se no âmbito profissional, a 

facilidade na comunicação, sociabilização, reflexão crítica, qualidade na desenvoltura laboral 

(TORRES-CORONAS; VIDAL-BLASCO, 2017). 

No âmbito empresarial, outros benefícios podem ser citados, a exemplo de melhorias na 

performance, processo decisório, colaboração e troca de informações da equipe, podendo ser 

considerado como um critério na seleção, promoção e treinamento dos funcionários 

(REZVANI; BARRETT; KHOSRAVI, 2019). 

Assim, o desenvolvimento da IE pode prover melhorias desde o ensino secundário, por 

exemplo, através de uma influência psicológica estabilizadora durante períodos de estresse, 

como os que antecedem avaliações (PETRIDES; FREDERICKSON; FURNHAM, 2004). 

Devido a tais melhorias e apesar de se tratar de um novo constructo, o tema tem atraído 

bastante interesse da comunidade acadêmica (PETRIDES; FREDERICKSON; FURNHAM, 

2004). Este interesse é consequência dos benefícios que a inteligência emocional pode 

proporcionar (citados anteriormente) tanto às empresas quanto aos indivíduos em suas vidas 

profissionais e pessoais. Sendo assim, atividades que possam contribuir para elevar os índices 

de quociente emocional se justificam. 

Antigamente, consideravam-se apenas o Quociente de Inteligência (QI) como parâmetro 

importante, com as concepções da inteligência emocional, acredita-se que sua contribuição do 

QI para uma vida bem-sucedida esteja em torno de 20%, ficando o restante para outras forças, 

entre as quais o Quociente Emocional QE (GOLEMAN, 1996). 

O objetivo foi estimular e auxiliar no desenvolvimento da inteligência emocional dos 

alunos do ensino médio de Campina Grande-PB através de palestras com demonstrações e 

debates abordando aspectos teóricos e orientações práticas para o dia a dia dos alunos.  

 

Metodologia 

As atividades foram cuidadosamente planejadas, organizadas e realizadas de forma a 

atender da melhor forma possível o seu objetivo principal. O primeiro passo foi providenciar 

uma revisão bibliográfica a fim de estruturar o material a ser apresentado. O segundo passo foi  
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consolidar o conhecimento por parte do grupo como forma de preparação para a melhor 

exposição do conteúdo para os beneficiados. Como resultado, foram desenvolvidos materiais 

de apoio, a exemplo de slides, vídeos, e folders. 

O público-alvo foi composto por estudantes da rede pública e privada da cidade de 

Campina Grande, Paraíba. Os eventos foram realizados nos dois semestres do ano de 2018.  

A operacionalização se deu através de palestras com exposições participativas, 

demonstrações e debates abordando a teoria clássica, mas sem abrir mão das experiências reais 

vivenciadas na prática. As exposições foram ministradas por subequipes constituídas por dois 

integrantes do PET Administração. Ademais, além dos ministrantes, houve mais um integrante 

desenvolvendo trabalhos de apoio na execução de tarefas.  

As palestras iniciavam-se com a exposição do conteúdo teórico, como por exemplo a 

diferenciação do QI e QE, tal como, os conceitos mais citados sobre IE. Posteriormente, eram 

dadas algumas dicas sobre como desenvolver e administração a IE com ênfase no seu 

relacionamento com o sucesso, tanto na perspectiva escolar quanto profissional. Por fim, foram 

realizadas algumas dinâmicas abordando o tema. Houveram muitas interações com os 

beneficiados. 

Como forma de avaliar as atividades realizadas, foi desenvolvido um questionário para 

ser aplicado ao final de cada evento. Para tal, foram considerados nos rigores da realização de 

uma pesquisa (BARROS; LEHFELD, 2000; MALHOTRA, 2001; ROESCH, 2005). 

As variáveis quantitativas analisadas foram: organização, material, desenvoltura e 

interesse. A primeira variável avaliou a organização da palestra; a segunda, o material utilizado 

nas exposições; a penúltima avaliou a oratória, conhecimento sobre o assunto e didática dos 

ministrantes; e a última mensurou o interesse pelo assunto após a palestra.  

Para as três primeiras variáveis, utilizou-se uma escala de 1 a 5, variando de “péssimo" a 

“excelente”. Para a última, a escala de cinco pontos utilizada variou de “nenhum" a “total 

interesse”. A variável qualitativa teve como propósito servir como espaço para comentários. 

Foram beneficiados um total de 319 alunos e realizadas seis apresentações com duração 

média de duas horas cada. As apresentações ocorreram em quatro escolas, sendo três da rede 

pública e uma particular.  

 

Resultados e Discussão 

Entre os resultados encontrados na operacionalização das atividades, a organização dos 

eventos foi avaliada como: excelente por 41% dos respondentes, boa 15%; e regular 15%. A 

média foi 4,1. Esses resultados demonstram a importância do compromisso do PET 

Administração com os beneficiários dos seus projetos, as atividades externas são levadas ao 

público com bastante senso de profissionalismo. 

O material utilizado foi avaliado como: excelente por 45% dos respondentes, bom 43%; 

e regular 10%. A média foi 4,3. A este respeito um dos beneficiados assim se manifestou “Foi 

uma excelente apresentação, com ótimo material”. 
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Com esse resultado, a equipe recebeu um feedback positivo do empenho e dedicação 

investidos na preparação do material para palestra. Os feedbacks escritos pelos beneficiários 

são imprescindíveis para avaliar a qualidade do material apresentado assim como sua 

assertividade. 

Quanto a desenvoltura, foi avaliada como: excelente por 45% dos respondentes; boa 

48%; e regular 15%. A média foi 4,4. Entre os comentários dos beneficiados, destacam-se: 

“Ótimo desempenho e oratória”; “Adorei o trabalho deles, já dão uma aula de profissionais. 

Fizeram um excelente trabalho”.  

As equipes envolvidas no projeto são treinadas especificamente para lidar com o 

público para o qual apresentará, sendo assim o resultado dessa variável é um feedback de 

imensa importância para avaliar se a metodologia de apresentação foi eficiente e alcançou 

seus objetivos ou precisa melhorar. 

Figura 01: Apresentação IE 

 
Fonte: próprio autor 

 

Nas atividades desenvolvidas pela ação Inteligência Emocional em 2018 pode-se 

observar que, segundo os próprios beneficiários, os palestrantes lograram com louvor a 

explanação do tema proposto. Outros comentários gerais que confirmam a boa 

operacionalização da ação e o uso da temática inteligência emocional foram: “(...) adorei a 

explicação do PET e espero ter essa experiência outra vez”; “Achei excelente o trabalho do 

grupo, explicam tudo muito bem”; e “Eu gostei muito, que venham mais uma vez!”. 

Quanto ao interesse pelo tema por parte dos beneficiados, a variável reflete no sentido 

do desenvolvimento da ação que é instigar melhores atitudes e um melhor discernimento 

sobre si em prol de tomadas de decisões adequadas. Os resultados encontrados foram: 77%  

entre bastante e total interesse no tema; 16% mais ou menos; 2% pouco; e 2% nenhum 

interesse.  

A média foi 4,1. Entre os comentários, destacam-se: “O tema abordado é muito 

interessante e deve ser mais abordado nas escolas”; “Foi muito bom saber lidar com a 

emoção” e “A palestra abriu minha mente, eu não tinha essa visão do assunto”. 
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Dentre as variáveis analisadas, a denominada Interesse, pode ser considerada a de maior 

relevância, dado que, se após participar de uma palestra apresentando o tema os alunos ainda 

não demonstram interesse neste, o estudo do tema e sua relevância, no ambiente do PET, não 

poderiam ser justificados.  

Para os alunos do PET, a ação Inteligência Emocional traz grande aprendizado, desde 

o momento inicial no qual se faz o planejamento de todas as fases do projeto até o momento 

final nos cuidados pós-apresentação. 

Isso ocorre devido ao contato com atividades desafiadoras que contribuem para seu 

crescimento como profissional, tais como, o experimento de liderança ao planejar as 

apresentações, o desenvolvimento do pensamento criativo, o controle e a organização, além 

de desenvoltura, oratória e o próprio controle emocional, ao lidar com pessoas e situações 

muitas vezes não previstas.  

 

Conclusões 

Os excelentes resultados encontrados nas avaliações, quantitativas e qualitativas, 

demonstram que o projeto proporcionou contribuições positivas para os alunos beneficiados, 

assim como para os membros da equipe. Uma vez desenvolvida de forma adequada, a 

inteligência emocional pode ser um diferencial de extrema relevância para a vida desses alunos, 

em ambos os planos, profissional e pessoal. 

Assim, pode-se concluir que o projeto foi uma experiência exitosa, a qual  proporcionou 

uma relevante contribuição social, tanto para os beneficiados quanto para os alunos membros 

da equipe executora. 
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Cidadania como meio de transformação 

 

Resumo 

O presente trabalho relata a experiência extensionista universitária do grupo integrante 

do Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes Políticas Públicas de 

Juventude, mais especificamente a atividade realizada no Centro de Promoção da 

Criança e do Adolescente (CPCA) que foi integrada em uma ação maior do próprio 

centro, o “Próxima parada – ENEM”. O objetivo das oficinas foi aproximar 

adolescentes da periferia porto-alegrense à universidade pública através do 

compartilhamento de trajetórias dos estudantes com as extensionistas possibilitando 

enxergar uma grande semelhança entre os dois grupos aproximando a perspectiva de 

cursar um ensino público gratuito e de qualidade. Foram realizadas quatro oficinas com 

os educandos do CPCA, onde as extensionistas intercambiaram saberes com os 

educandos sobre acesso ao ensino superior público e ações afirmativas. As oficinas 

comprovaram a hipótese inicial de que as informações sobre acesso e permanência na 

universidade ainda não são suficientes para alcançar e incluir essa parcela da população.  
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Introdução 

Este trabalho se desenvolveu na extensão universitária, realizando oficinas sobre 

ações afirmativas no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente (CPCA), 

localizado na Lomba do Pinheiro, bairro periférico de Porto Alegre/RS. As oficinas 

partiram da observação de ausência de políticas públicas efetivas para divulgação das 

ações afirmativas, impulsionadas em 2012 com a Lei nº 12.711/2012 (estabelecendo a 

reservas de 50% das vagas disponíveis nas IFES para estudantes oriundos de escolas 

públicas e estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas).  

O grupo PET PPJ é composto por estudantes oriundos de espaços populares, 

egressos de escolas públicas, cotistas, negros e indígenas. Essa diversidade propicia que  

as Ações Afirmativas (AA) sejam um tema latente no trabalho realizado pelo grupo, 

bem como tópico de estudo e pesquisa. As AA integram medidas temporárias que 

procuram retificar um passado discriminatório, tencionando o processo de aceleração da 

igualdade, no contexto de grupos historicamente excluídos. Segundo o Grupo de 

Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa – GEMAA (2011):  

 

Políticas focais que alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a 

grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado 

ou no presente. Trata-se de medidas que têm como objetivo combater 

discriminações étnicas e raciais, aumentando a participação de minorias no 

processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, 

redes de proteção social e/ou no reconhecimento cultural. (GEMAA, 2011) 

Essas percepções propiciaram articular oficinas informativas entre o PET PPJ e 

o CPCA objetivando a troca de informações sobre gratuidade das universidades 

públicas e políticas de AA na UFRGS, aos jovens frequentadores do Centro. 

Permanência universitária também foi um assunto pautado, as extensionistas 

esclareceram sobre os auxílios para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica e 

informações sobre o ENEM, SISU e PROUNI, buscando apresentar e discutir o sistema 

de ingresso ao ensino superior através da reserva de vagas enquanto um direito 

inalienável e, ainda, perpassando por temas como racismo e preconceito.  

 

Objetivos 

O presente trabalho objetiva expor a atividade realizada no CPCA pelo PET PJJ, 

promovendo o engajamento dos grupos PET nas ações afirmativas e a reflexão sobre 

sua atuação em espaços periféricos e populares. Problematizar a atuação do PET nesses 

espaços é algo importante, pois a temática do evento é perceber o PET como 

instrumento de transformação, e para o PET PPJ a transformação começa pela troca de 

saberes nesses espaços populares.  

O grupo não busca estender seus próprios conhecimentos à comunidade, mas, 

através de um diálogo transformador de ambos os sujeitos e os grupos sociais, construir 

um conhecimento que permita a emancipação, a autonomia, o empoderamento e a 

potencialização da luta do povo pelos seus próprios direitos, como, por exemplo, o 

acesso à universidade pública e gratuita. 
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Metodologia 

 A aplicação dessa atividade tem um caráter participativo, pois as extensionistas 

não só ministram uma oficina, mas também participam dela. Nesse sentido, a 

metodologia utilizada para construção desse resumo é a pesquisa ação, tendo como 

objetivo o estabelecimento de relação entre pesquisadores e pessoas implicadas na 

situação investigada e destes com a realidade. Para a pesquisa ação essa interação entre 

pesquisadores e pesquisados é primordial: 

 

[...]e que esta não se limita a uma forma de ação, mas pretende aumentar o 

conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou nível de consciência 

das pessoas e grupos que participarem do processo, bem como, contribuir 

para a discussão ou fazer avançar o debate acerca das questões abordadas. 

(AUTOR, ANO, P.) 

  

 As oficinas foram realizadas durante quatro semanas, com duração de duas horas 

cada, dentro de uma atividade ofertada pelo CPCA, denominada: Próxima parada – 

ENEM. A dinâmica dos encontros foi pensada para que houvesse um vínculo entre 

educadores e educandos; reflexão e debate sobre AA; e aproximação com o espaço da 

Universidade. As oficinas se deram da seguinte forma: 

A primeira oficina se chamou “Quem somos nós”, após inúmeras experiências 

em escolas públicas, o grupo percebeu que antes de iniciar qualquer processo com os 

estudantes, era necessário um acolhimento, escuta e partilha de vida de cada um, 

inclusive das extensionistas. O objetivo do primeiro contato foi conhecer de uma 

maneira mais profunda cada educando, partindo de uma dinâmica de apresentação 

durante a queima de um fosforo. Posteriormente cada um elaborou em uma folha seu 

mapa pessoal, explicitando parte de sua trajetória que fossem relevantes apresentar em 

relação a si, a fim de conhecer melhor os estudantes e que eles também soubessem 

quem somos e como chegamos na Universidade. 

A segunda oficina “A vida é cheia de corres” refletiu sobre as dificuldades que a 

juventude da periferia encontra durante a trajetória escolar. A dinâmica baseou-se em 

obstáculos divididos entre educandos em uma corrida: o primeiro com nenhum 

obstáculo; o segundo com um obstáculo; o terceiro com dois obstáculos ou mais. Após a 

dinâmica, as extensionistas indagam acerca dos obstáculos. Refletimos sobre como 

esses obstáculos influenciam ou não nosso acesso ao Ensino Superior. Essa dinâmica 

abriu portas para as extensionistas problematizarem com os educandos questões que 

abarcam desigualdades sociais e raciais, local de moradia e ensino público precarizado.  

A terceira oficina denominada “Foca no ENEM” trabalhou o projeto de vida dos 

educandos pensando: O que eu quero e onde quero estar em 2027? Refletindo sobre isso 

pode-se debater sobre caminhos e possibilidades através do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). Abordou-se a história do exame, elucidando como ele surgiu e o que é 

atualmente, apresentando formas de ingresso nas IFES públicas e privadas, passando 

pelo SISU e PROUNI. Discutiu-se sobre permanência universitária, ponto chave para os 

educandos, visto que uma de suas aflições é acessar a universidade e não conseguir 
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permanecer nela. Relatando nossa experiência como estudantes em fragilidade 

socioeconômica, exemplificamos como as ações afirmativas se materializam dentro da 

universidade através dos benefícios da Pró Reitoria de Afirmações Afirmativas (PRAE), 

que ajudam no custeio da formação desses estudantes. 

O quarto e último encontro “Vale encantado” teve por objetivo aproximar os 

educandos do espaço Universitário para que eles conseguissem ver a universidade como 

um espaço real e palpável ao alcance deles.  As extensionistas e educandos fizeram uma 

visita ao Campus do Vale/UFRGS. Dentro do itinerário o grupo visitou Centros e 

Diretórios Acadêmicos; alguns Institutos e Departamentos; e o Projeto Educacional 

Alternativa Cidadã (PEAC), cursinho pré-vestibular popular gratuito para estudantes em 

fragilidade socioeconômica.  

 

Resultados e Discussão 

Em 2012 as cotas foram implementadas, embora a discussão sobre ações 

afirmativas no Brasil exista há mais tempo.  Quando, enfim, passa-se a perceber que o 

vestibular é um instrumento de manutenção de hierarquias sociais:  

 

Até meados da década de 2000 uma perspectiva elitista prevaleceu e em 

razão disso o método tradicional de seleção – o vestibular – permaneceu 

incontestado. O vestibular extraía legitimidade da suposição de que seria um 

instrumento preciso e isento de aferição do “mérito”, dos conhecimentos 

acumulados e das habilidades cognitivas dos candidatos, sem interferência de 

sua origem, cor, sexo, classe etc. (FERES JUNIOR; DAFLON, 2014, p.31)  

 

A aplicação das oficinas revelou que embora cada trajetória seja único, 

conseguimos encontrar muitas similaridades e intersecções entre as extensionistas e os 

educandos do CPCA. A apresentação da trajetória das extensionistas até a universidade 

produz um efeito de brilho nos olhos dos estudantes do CPCA, aproximando a 

possibilidade de ingresso ao ensino superior. Foi possível confirmar a hipótese 

levantada na construção das oficinas, que muitas pessoas ainda desconhecem a 

gratuidade das universidades federais.  

Todos os trabalhos de extensão relacionados a ingresso em IES propostos pelos 

distintos grupos da UFRGS, ainda não são suficientes para atingir integralmente a 

população. Também foi possível verificar nas falas dos estudantes, que, quando não 

vislumbram o mercado de trabalho como horizonte mais próximo, este seria substituído 

por um curso técnico ou uma universidade privada. 

 

[...] à medida que se acumulavam evidências de que o vestibular, em vez de 

selecionar os melhores alunos, operava como uma das maiores instâncias de 

reprodução de hierarquias sociais no Brasil. Além de o capital econômico ter 

um papel decisivo no desempenho dos candidatos, os resultados do vestibular 

espelhavam, com uma precisão espantosa, as hierarquias sociais de classe e 

cor, contribuindo assim para legitimá-las. (FERES JUNIOR; DAFLON, 

2014, p.31) 
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As oficinas possibilitaram visibilizar o racismo persistente na estrutura social ao 

abordar o tema em conjunto com a política de cotas na universidade, discutindo as 

diferenças de oportunidades decorrentes de fatos históricos e seu reflexo nos grupos que 

vivem tais experiências.  

 

Os estudantes pretos e pardos, em particular, experimentam em sua formação 

escolar um desencorajamento diante dos estudos que deriva de atitudes de 

professores e colegas e até mesmo de materiais didáticos que propalam 

imaginário que preserva lugares sociais subalternos para as crianças não-

brancas (FERES JUNIOR; DAFLON, 2014, p.31) 

  

 Isso valida a importância das oficinas desenvolvidas no CPCA e reafirma o 

direito que esses estudantes têm de acessar uma IES pública. Atualmente na UFRGS, 

ainda não são ocupadas 100% das vagas destinadas as cotas, parte dessas vagas são 

remanejadas para o acesso universal, esse é outro marcador que indica que a garantia 

por lei, ainda não é suficiente para esses jovens acessarem o ensino superior público.  

 

Conclusões: 

A partir do que foi apresentado, compreende-se que é possível preencher lacunas 

nas políticas públicas da universidade. O dia-a-dia universitário e o déficit de cores que 

ainda há na UFRGS chama atenção, e vemos que garantir as cotas não garante políticas 

públicas de permanência para os estudantes de origens populares. É necessário se 

praticar um modelo de extensão diferenciado do tradicional, construindo e 

problematizando o acesso e permanência no ensino superior junto às comunidades. 

Logo, ainda há muito trabalho a ser feito, visto que mesmo o acesso sendo 

garantido legalmente, há, ainda, um distanciamento entre as regiões periféricas e 

populares e a universidade pública. O caráter reparatório da lei não se concretiza, 

devido à ausência de políticas públicas que contemplem efetivamente esses espaços. O 

acesso à universidade é somente uma parte do que essa reparação histórica tem por 

finalidade, por isso, quando é realizada uma ação de extensão voltada para a questão das 

cotas, é necessário problematizar, concomitantemente, também outras estruturas sociais 

naturalmente opressoras.  
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 
O presente trabalho visa trazer os objetivos alcançados em três intercâmbios, realizados nos             
anos de 2018 e 2019, a partir dos relatos de experiência. A dinâmica de funcionamento de um                 
grupo PET é marcada pela pluralidade de pensamentos e opiniões, cuja metodologia de             
trabalho é orientada pela horizontalidade e igualdade entre seus membros, a fim de que os               
grupos desempenhem suas ações, levando em conta sua realidade e atendendo às demandas             
dos cursos aos quais estão vinculados. Os intercâmbios entre os grupos PET Ufal             
configuram-se como uma estratégia para compartilhar conhecimentos e contribuir para a           
criação de vínculos entre as/os petianas/os, surgido do interesse em conhecer presencialmente,            
a forma de trabalhar de cada um. Para operacionalizar essa troca de experiências, a/o discente               
se insere por um período determinado, em outro PET, distinto do seu, desempenhando             
atividades conjuntas com o grupo que o acolhe, vivenciando todo o processo de sua              
construção e execução. Diante dos resultados obtidos avalia-se que essas vivências           
contribuem para a troca de saberes interdisciplinares e para a construção de vínculos, que              
promovem a integração e favorecem a realização de atividades futuras, bem como motivam a              

1 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Psicologia e discente do curso de Psicologia da Universidade Federal 
de Alagoas. 
2 PETiano discente (bolsista) do grupo PET Arquitetura e discente do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Alagoas. 
3 PETiana egressa do grupo PET Engenharias e discente do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal 
de Alagoas.  
4 PETiana tutora do grupo PET Arquitetura e docente do Departamento “Faculdade de Arquitetura e Urbanismo”                
da Universidade Federal de Alagoas. 
5 PETiana tutora do grupo PET Psicologia e docente do Departamento “Instituto de Psicologia” da Universidade                
Federal de Alagoas. 
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criação de novas práticas pedagógicas nos grupos PET e a consolidação e difusão da educação               
tutorial como prática formativa.  
 
Palavras – chave  
Práticas pedagógicas; Vivências; Interdisciplinaridade;  
 
Introdução 
O Programa de Educação Tutorial (PET) apresenta como objetivo geral, em seu Manual de              
Orientações Básicas (MOB), a promoção de uma educação ampla para as/os discentes de             
graduação envolvidas/os, direta e/ou indiretamente em sua proposta, focalizando não só a            
melhoria dos cursos, mas também a formação cidadã e consciência social (BRASIL, 2006).             
Os grupos PET da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) utilizam estratégias, para            
conhecer e articular atividades uns com os outros, entre elas o InterPET, que são encontros               
semestrais, nos quais todos os grupos participam, promovendo deliberações pertinentes ao           
futuro do Programa e à sua manutenção. 
Nessa mesma perspectiva, surge uma nova estratégia denominada Intercâmbio, no qual           
uma/um petiana/o é convidada/o, por um grupo que a/o acolhe para que conheça e participe de                
sua rotina, durante um período acordado de tempo, desempenhando atividades conjuntas,           
vivenciando todo o processo de sua construção e execução oportunizando diálogos e            
compartilhamento de experiências.  
Nesse contexto, identifica-se que esta atividade atende ao que está proposto no Artigo 2º da               
Portaria nº 976: “VI - introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; [e] VII - contribuir               
para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na graduação              
[...]” (BRASIL, 2010, p. 40). Assim sendo, o presente trabalho tem o intuito de relatar a                
experiência de intercâmbio dos grupos PET Arquitetura, PET Psicologia e PET Engenharias            
da UFAL a fim de apresentar os resultados e desdobramentos de tais vivências.  
 
Metodologia 
O relato de experiência é uma ferramenta de pesquisa que tem por objetivo promover              
reflexões acerca de ação ou ações que abordam uma situação vivenciada que podem ser de               
interesse científico e/ou social (CAVALCANTE, LIMA, 2012), sendo possível assim,          
demonstrar experiências práticas e fundamentar um fato (DRAGANOV et al, 2018). Os três             
relatos de experiências, deste trabalho, descrevem as atividades de intercâmbio entre os            
grupos PET da UFAL, focalizando os procedimentos adotados para o seu desenvolvimento e             
seus resultados. 
O método de construção desta atividade de Intercâmbio envolve 03 agentes: dois grupos PET              
envolvidos e a/o petiana/o intercambista - aquela/e que se desloca para participar do cotidiano              
de outro grupo. Ele se inicia com uma comunicação entre os PET que se mobilizaram em                
promover a atividade, para definir em que momento e em qual/quais atividade/s do grupo a/o               
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petiana/o intercambista será inserida/o. Em seguida, é estabelecido o período de tempo da             
vivência, para o início do Intercâmbio.  
A primeira experiência de intercâmbio ocorreu em 2018, quando o PET Engenharias, no             
município de Delmiro Gouveia, Alagoas, na UFAL campus Sertão, recebeu uma estudante do             
PET Psicologia, em seu grupo, durante 5 dias. A petiana se desvinculou das demandas de seu                
grupo PET e participou integralmente de todas as atividades realizadas pelo PET Engenharias,             
na ocasião. As outras duas experiências ocorreram, em 2019, na UFAL Campus A.C. Simões,              
seguindo o mesmo método, sendo a segunda com a inserção de uma petiana do PET               
Psicologia nas atividades do PET Arquitetura, durante 3 semanas, e a última em que um               
petiano do PET Arquitetura integrou-se às atividades do  PET Psicologia durante um mês.  
 
Resultados e Discussão 
Os intercâmbios nos PET Engenharias, PET Arquitetura e PET Psicologia, relatados a seguir,             
trazem as experiências dessa nova prática entre os grupos PET da UFAL, apresentando os              
diferentes modos de funcionamento da comunidade petiana. O compartilhamento e as           
vivências da/o intercambista com os grupos provocaram reflexões sobre suas atividades e            
organizações internas, dinamizando o funcionamento e produzindo novas formas de          
saber-fazer em seus respectivos contextos.  
 
● PET Engenharias : 
Uma petiana do PET Psicologia participou das seguintes atividades: Jogos Lúdicos, Reunião            
Semanal, momentos de integração e vivência na sala de permanência, durante o período de              
cinco dias, do intercâmbio no grupo PET Engenharias. 
A intercambista pôde participar da aplicação de jogos na atividade Jogos Lúdicos, que já              
estava em andamento, cujo objetivo era o aprendizado de operações matemáticas. Propiciou            
que testemunhasse a realidade de crianças de uma escola pública do interior do Estado, com               
suas particularidades e dificuldades frente às limitações locais, sociais e educacionais. Em            
seguida, ocorreu o diálogo da petiana com o grupo sobre suas impressões e avaliação da               
atividade. Propôs mudanças para edições futuras, como modificar o sistema de premiação            
concedida ao aluno ou grupo que vencesse o jogo, pois não foi bem recebido pelas crianças,                
considerando também que vencer os jogos não significava mais esforço, às vezes o fator              
determinante era a sorte. A proposta da petiana intercambista foi aceita.  
Ressalta-se, dessa experiência, que embora a Psicologia e as Engenharias estejam em áreas de              
conhecimento, com objetos de estudos distintos, as trocas de conhecimentos perpassou todo o             
intercâmbio. Entre elas, os diálogos sobre a forma de organização de ambos os grupos, quanto               
aos aspectos de gestão e, socioeconômicos, bem como os aspectos culturais do município             
visitado, contribuindo para a formação cidadã e acadêmica dos/as envolvidos/as, bem como            
para o aprimoramento do Programa. 
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● PET Arquitetura: 
Outra petiana do PET Psicologia realizou seu intercâmbio no grupo PET Arquitetura, por três              
semanas, durante as quais pôde vivenciar toda a dinâmica de organização interna do grupo,              
bem como esteve presente no dia-a-dia do grupo, participando de deliberações e reuniões             
ordinárias. Além de reuniões de atividades específicas, a intercambista atuou, em todas as             
etapas de construção e realização do Processo Seletivo para novas/os petianas/os do PET             
Arquitetura, participando como facilitadora de uma dinâmica de grupo realizada com as/os            
candidatas/o, como também compôs a banca avaliadora. Contribuiu nas discussões que           
analisaram o processo, que tinham como tema as Políticas de Ações Afirmativas e questões              
relacionadas às diversidades. Em sua última reunião como intercambista, a petiana avaliou sua             
experiência e frisou que o intercâmbio proporcionou a criação de vínculos e troca de saberes. 
 
● PET Psicologia: 
O intercambista do PET Arquitetura inseriu-se nas atividades do PET Psicologia por um             
período de um mês - estando Intercâmbio ainda está em processo, durante a escrita deste               
trabalho. Nesse contexto, o petiano tem vivenciado a dinâmica cotidiana de funcionamento e             
organização do PET Psicologia, participando de reuniões, deliberações, tendo direito a voz e             
voto, fazendo propostas e atuando nas atividades. Entre elas, as ações com o PAESPE - o                
Programa de Apoio às Escolas Públicas do Estado de Alagoas que busca complementar e              
suprir carências das/os estudantes do ensino médio de escolas públicas do Estado e promover              
o contato dessas/es com a UFAL. Nessa atividade já participava, através do PET Arquitetura,              
ministrando aulas sobre Ciências Humanas e suas Tecnologias. Junto ao PET Psicologia, teve             
a possibilidade de discutir com os/as estudantes temas como machismo, LGBTQI+fobia e            
feminismo, em rodas de conversas e dinâmicas grupais, para promover a criação de vínculos              
entre as/os integrantes do PAESPE e, assim, evitar a evasão do Programa.  
Contudo, a atividade de maior participação do intercambista foi o planejamento do            
Acolhimento das/os recém-ingressas/os no curso de Psicologia da UFAL, atuando na           
comissão de organização com outras/os 07 petianas/os de Psicologia. O objetivo da atividade             
é planejar de maneira integrada, a recepção das/dos novas/os estudantes do curso de             
Psicologia, durante a apresentação do Programa de Educação Tutorial, articulada com as            
demais instâncias do curso. Resultou na proposta de revitalizar a sala de permanência do              
Centro Acadêmico (CA) de Psicologia para, dessa maneira, possibilitar a criação de afetos e              
da sensação de pertencimento com o espaço construído do CA, por parte das/os novatas/os no               
curso.  

 
Conclusões 
De modo geral, as experiências propiciadas pelos intercâmbios contribuíram para que os            
grupos e petianas/os envolvidas/os conhecessem a pluralidade nas dinâmicas de          
funcionamento de cada PET. Ao vivenciar a forma de organização e desenvolvimento das             
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atividades de um grupo por pessoas externas a ele, mas que conhecem a filosofia do               
Programa, possibilitam a reflexão sobre o fazer do grupo que acolhe, como também do/a              
petiana que se insere. Contribui, de forma construtiva, trazendo novas possibilidades para as             
atividades do PET que hospeda a/o intercambista, como também para esse levar outras formas              
de organização e atividades para o seu grupo. Além disso, ressalta-se a experiência             
interdisciplinar para ambas as partes envolvidas no processo, estimulando, dessa maneira, a            
criação de novas práticas pedagógicas e a consolidação e difusão da educação tutorial como              
prática formativa.  
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

Resumo 

Na concepção filosófica do Programa de Educação Tutorial (PET), é esperada uma 

aprendizagem ativa por parte de seus integrantes através das vivências e discussões estimuladas 

pelo grupo. Por conta disso, diversas atividades extracurriculares são propostas pelos grupos 

PET com o intuito de criar essa gama de experiências em seus integrantes e fomentar uma 

formação global, estimulando o desenvolvimento de uma visão crítica sobre si mesmo e sobre 

o mundo ao seu redor. Para tanto, o PET Biomedicina e o PET Odontologia tem buscado 

promover encontros semestrais entre os grupos PET presentes na Escola Bahiana de Medicina 

e Saúde Pública (EBMSP), aos moldes dos encontros regionais e nacionais, conhecido como 

InterPET Institucional. A atividade objetiva promover a interação entres os grupos PET, 

fomentar a união entre eles, maior conhecimento do Programa e, consequentemente, fortalecer 

as relações interpessoais. A estratégia de organização do encontro é feita pelos integrantes dos 

grupos PET de forma intercalada e tem se mostrado uma importante atividade extracurricular 

por promover a interação e o intercâmbio de ideias entre os PETianos de Biomedicina e 

Odontologia da EBMSP. O InterPET Institucional é organizado já há alguns anos e vêm se 

apresentando como um grande instrumento de integração, nivelamento das informações dos 

eventos anuais  do  Programa, além  da grande troca de experiência. Dessa  forma, é explícita a  
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importância do InterPET Institucional na formação dos grupos PET da Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública, ao passo que manter boas relações interpessoais entre os grupos é 

tão importante quanto às relações dentro deles individualmente. 

 

Palavras – chave: InterPET Institucional; PET; Biomedicina; Odontologia; Integração. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Na concepção filosófica do Programa de Educação Tutorial (PET), é esperada uma 

aprendizagem ativa por parte de seus integrantes através das vivências e discussões estimuladas 

pelo grupo (CASTRO, 1982). O ser humano não é visto por si só na sociedade, e sim sempre 

como parte de um grupo, dessa forma é essencial que se estabeleça relações interpessoais no 

grupo, o que contribui para a consolidação e significação dele e de seus integrantes, e, no PET, 

não é diferente (CIANFA, 1996).  Por conta disso, diversas atividades extracurriculares são 

propostas pelos grupos PET com o intuito de criar essa gama de experiências em seus 

integrantes e fomentar uma formação global, estimulando o desenvolvimento de uma visão 

crítica sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor.  

 

Para tanto, o PET Biomedicina e o PET Odontologia, os únicos grupos PET da Escola Bahiana 

de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) tem buscado promover encontros semestrais nos 

moldes dos encontros regionais e nacionais, conhecido como InterPET Institucional. A 

atividade objetiva exatamente promover a interação entres os grupos PET, maior conhecimento 

sobre o Programa de Educação Tutorial, fomentar as discussões ocorridas no EBAPET, 

ENEPET e ENAPET e fortalecer as relações interpessoais. 

 

METODOLOGIA 

 

A estratégia de organização do encontro é feita pelos próprios integrantes dos grupos PET, de 

forma intercalada e os modelos dos encontros são baseados nos moldes dos encontros regionais 

e nacionais, promovendo atividades lúdicas e integrativas que sejam capazes de fomentar a 

união, conhecimento e integração de ambos os grupos. 

 

Cada grupo PET é responsável pela organização do evento durante dois semestres consecutivos, 

um grupo organiza no primeiro semestre, o outro organiza no segundo semestre, e no ano 

seguinte essa ordem é invertida.  

 

Os assuntos abordados nos encontros são sempre de cunho atual, tendo ligação com a filosofia 

do Programa de Educação Tutorial, buscando trazer para o PETiano um olhar crítico 

incentivando  as  discussões. A priori, há a  explanação  do  tema  a ser abordado e sua discussão,  
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com um coffee break que intermedia essa etapa. Em seguida há o momento de maior interação, 

com dinâmicas direcionadas aos propósitos previamente estabelecidos, onde algum jogo ou 

outras ações são executadas, incentivando uma mistura maior entre os grupos. 

 

A exemplo de atividades já desenvolvidas, tem-se: apresentação de longa-metragem com 

discussão posterior, mesa redonda com profissionais da área, palestras com PETianos egressos, 

jogos lúdicos de integração e dinâmicas de “quebra-gelo”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O InterPET Institucional é organizado já a alguns anos e vêm se apresentando como um grande 

instrumento de integração, nivelamento das informações dos eventos anuais do Programa, além 

da grande troca de experiência entre os grupos. Essa culminância se mostra muito importante, 

pois a união entre grupos PET possibilita o fortalecimento dos mesmos e do conhecimento da 

complementação grandiosa realizada pelo Programa de Educação Tutorial, que objetiva a 

formação de profissionais capacitados e com visão interdisciplinar.  

 

Como não existem muitos projetos de integração entre os dois grupos PET da Escola Bahiana 

de Medicina e Saúde Pública, o InterPET Institucional acaba sendo um momento fundamental 

para diminuir o distanciamento e promover essa integração, além de estimular o debate critico, 

a criação de novos laços e união entre os PETianos envolvidos. No evento de 2017.2, por 

exemplo, o tema do evento foi a ética no dia a dia, no qual os PETianos puderam discutir sobre 

o tema inserido na vida acadêmica e pessoal, além de sempre levar o debate ao convívio 

PETiano. No primeiro semestre de 2018, o tema do evento foi sobre o impacto das relações 

interpessoais na vida do ser humano, nesse, os PETianos comentaram sobre cada âmbito do 

convívio humano (familiar, amoroso, escolar, acadêmico, amigável...). Já no segundo semestre 

de 2018, o evento abordou mais de um tema, os quais foram a visão do impacto do PET na vida 

acadêmica de seus participantes e a visão do impacto do PET após a vida acadêmica, ou seja, 

no mercado de trabalho. Além disso também houve uma discussão sobre sexualidade e gênero, 

apoiados pelo Programa de Institucional de Desenvolvimento Docente (PROID), uma palestra 

abordando os princípios do SUS, realizada por um professor da Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB), e uma oficina interativa adaptada a partir do ENAPET 2018, intitulada 

“MasterPET”.  

 

 

CONCLUSÃO  

 

Logo, é explícita a importância do InterPET Institucional na formação dos grupos PET da 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, ao passo que manter boas relações interpessoais 

entre os grupos é tão importante quanto às relações dentro deles individualmente. Isso  
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possibilita o intercâmbio de ideias e experiências que contribuem para uma constituição global 

de indivíduos capazes de enxergar além de sua profissão e se manter atualizado nas ações 

executadas nos encontros anuais do Programa. 
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de transformação. 

 

 

Resumo 

Este trabalho é resultado de uma experiência obtida em um projeto de pesquisa-ação do grupo 

PET Ciências Naturais, realizado na escola Centro de Educação Quilombola Professora Maria 

Cleusa Silva de Oliveira, localizada no povoado Piratininga, município de Bacabal-Ma. A 

liberdade religiosa e a laicidade são conquistas reconhecidas pelo ordenamento jurídico, mas a 

convivência entre ambas ainda suscita conflitos, as vicissitudes da pluralidade religiosa em uma 

sociedade cujo Estado é laico são o que justifica a presente pesquisa. Neste sentindo o presente 

artigo busca estimular e promover debates sobre a intolerância religiosa contribuindo para o 

fortalecimento do respeito à diversidade religiosa. Para as atividades e reflexões sobre a 

temática utilizou-se como método a “pesquisa-ação” e a abordagem “qualitativa”. Foram 

realizadas duas atividades na escola. Na primeira atividade analisamos a música “Bate a Poeira” 

interpretada pela cantora Karol Konka, como ponto de partida para a reflexão sobre os temas 

Diferenças, Preconceito, Intolerância e Diversidade Religiosa. Na segunda atividade foi 

realizada uma dinâmica retirada do YouTube, na qual os alunos foram levados a pensar em 

termos que são utilizados na depreciação “do outro”. Percebeu-se a importância das atividades 

desenvolvidas na sensibilização das questões sobre a intolerância, ao desconstruir dogmas 

inconscientes adotados pelos alunos e ampliar as suas percepções sobre atitudes de intolerância, 

mostrando a diversidade existente nas relações que possuem. Dessa forma, foi possível 

sensibilizar os alunos para a necessidade de uma convivência através do respeito. Porém, é 

necessária uma abordagem continua para que novas percepções possam, de fato, surgir. 

 

                                                
1 PETiana discente bolsista do grupo PET Ciências Naturais e discente do curso de Ciências Humanas da 

Universidade Federal do Maranhão.  
2 PETiana discente bolsista do grupo PET Ciências Naturais e discente do curso de Ciências Humanas da 

Universidade Federal do Maranhão. 
2 PETiana discente bolsista do grupo PET Ciências Naturais e discente do curso de Ciências Humanas da 

Universidade Federal do Maranhão. 
2 PETiano discente bolsista do grupo PET Ciências Naturais e discente do curso de Ciências Humanas da 

Universidade Federal do Maranhão. 
3 PETiano tutor do grupo PET Ciências Naturais e docente do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da 

Universidade Federal do Maranhão. 
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Palavras – chave  

Intolerância. Diversidade religiosa. Respeito às Diferenças.  

 

Introdução 

A busca do ser humano por algo transcendente se concretiza, de modo geral, por meio 

de práticas religiosas. A liberdade dessas práticas é um direito humano fundamental, podendo-

se observar na história as graves implicações geradas quando esse direito é suprimido, como no 

caso do holocausto nazista que perseguiu e levou ao extermínio sistemático de 

aproximadamente seis milhões de judeus. Em sua maioria, conflitos religiosos são ocasionados 

por ideologias extremistas. 

A Constituição do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, inciso VI, declara que “é inviolável 

a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 

e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.” (Brasil, 2012, 

p.13). A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais da humanidade, como afirma a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual somos signatários. 

Em função da própria História do Brasil, que se fez numa miscigenação de raças, o ex-

ministro Nilmário Miranda na apresentação da cartilha sobre “Diversidade religiosa e direitos 

humanos”4 destaca que “deveríamos, pela diversidade de nossa origem, pela convivência entre 

os diferentes, servir de exemplo para o mundo” (REZENDE, 2004, p. 06). No Brasil de hoje, a 

intolerância religiosa não produz matanças, e embora a liberdade religiosa e a laicidade sejam 

conquistas já reconhecidas pelo ordenamento jurídico, a convivência entre ambas ainda suscita 

conflitos, por esse motivo as vicissitudes da pluralidade religiosa em uma sociedade cujo Estado 

é laico são o que justifica a presente pesquisa. 

Dessa forma, estimular e promover debates sobre a intolerância religiosa no meio 

educacional formal é um instrumento de construção da cidadania e contribui no fortalecimento 

do respeito à diversidade religiosa, criando a possibilidade de diálogos que humanizem e 

construam uma cidadania ativa capaz de minimizar os conflitos existentes. 

Nesse sentido, o presente artigo busca compreender como os alunos interpretam as 

diferenças que existem entre as pessoas no meio em que estão inseridos e quais as visões de 

mundo que permeiam o local onde vivem, para que se possa estabelecer ligações com os vários 

conceitos relacionados ao tema da intolerância e aprofundá-los no decorrer das atividades 

permitindo que os mesmos construam novos olhares e iniciem possíveis desconstruções sobre 

a forma de enxergar os fatos que envolvem a pluralidade religiosa. . 

  

Metodologia 

Para as atividades e reflexões sobre a temática intolerância e diversidade religiosa 

utilizou-se como método a Pesquisa-ação. Gil destaca que a pesquisa-ação “se caracteriza pelo 

envolvimento dos pesquisadores e dos pesquisados no processo de pesquisa” (2008, p.31). 

 Segundo a definição de Thiollent: 

[...] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 

                                                
4 Disponível em <http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/a_pdf_dht/cartilha_sedh_diversidade_religiosa.pdf>.  
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qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos do modo cooperativo ou participativo (1996, p. 14). 

 Duas atividades foram realizadas na escola Centro de Educação Quilombola Professora 

Maria Cleusa Silva de Oliveira, localizada no povoado Piratininga, município de Bacabal-MA. 

Na primeira atividade, foi analisada a letra da música “Bate a Poeira” interpretada pela cantora 

Karol Konka. Essa música traz reflexões sobre as diferenças que existem entre as pessoas e 

como estas peculiaridades tornam os indivíduos mesquinhos e sua mensagem principal da 

música é a igualdade e liberdade de expressão que as pessoas devem possuir, apesar das 

características diversas; a reflexão sobre a letra deu abertura para estabelecer breve diálogo 

sobre diferenças, preconceito, intolerância e, por fim, a diversidade religiosa. O diálogo, neste 

sentido, foi construído de modo que os conceitos que foram abordados não permanecessem 

somente no campo teórico, mas que fossem interligados às próprias experiências vividas na 

escola, o que nos levou a partilhar as nossas próprias experiências, a fim de deixar o ambiente 

mais informal e que os alunos pudessem partilhar as suas histórias mais facilmente. 

Na segunda atividade foi realizada uma dinâmica retirada do YouTube na qual dois 

alunos foram escolhidos e levados a pensarem termos que são utilizados na depreciação “do 

Outro”. Estes termos deveriam ser pensados pelo aluno da escola que foi escolhido, escritos 

numa folha de papel, logo em seguida refletidos e repetidos para um dos petianos presentes, 

proporcionando aos alunos perceberem os sentimentos envolvidos quando alguém sofre ataques 

de intolerância, já que a atividade tinha por objetivo fazer com que alunos se colocasse no lugar 

da pessoa que escutaria os termos. 

Adotou-se a abordagem qualitativa, já que ela se afirma no campo da subjetividade e do 

simbolismo, onde a compreensão das relações e atividades humanas, com seus significados, é 

diferente do agrupamento dos fenômenos sob conceitos e ou categorias genéricas (Minayo e 

Sanches,1993).  

  

Resultados e Discussão 

No início das atividades foi possível observar que os alunos da escola Maria Cleusa, 

não compreendiam a dimensão que a intolerância pode abranger, pois não percebiam que tais 

situações e formas de pensar faziam parte de suas vivências. Nesse sentido, ao serem incitados 

a se manifestarem sobre a diversidade religiosa algumas das visões sobre as religiões 

afrodescendente era de heresia, bruxaria e feitiçaria. Desvela-se um preconceito e a falta de 

conhecimento sobre a formação de crenças religiosas. Essa imagem das religiões 

afrodescendentes, vem da influência do Período Colonial, que segundo Ribeiro (1995), nesse 

período, o processo de desumanização do negro era fundamental para que ele deixasse de se 

imaginar como um ser humano. 

Nas últimas décadas houve avanços significativos rumo à construção de uma sociedade 

que se fundamente na igualdade e justiça. Como a preservação do direito à liberdade religiosa 

na constituição Federal de 1988, bem como, algumas leis e políticas públicas em alguns 

Estados. No entanto, a real concretização desses princípios constitucionais requer uma mudança 

estrutural em diversas instituições e principalmente nas de ensino, pois a simples conquista de 

leis não garante a igualdade, apenas abre a caminho. 
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No decorrer das atividades foi possível se notar uma mudança de auto compreensão em 

relação à temática desenvolvida na escola. A princípio foi possível perceber que aqueles 

discentes possuíam um conhecimento muito restrito em relação à temática trabalhada, mas a 

partir do desenvolvimento das atividades do projeto na instituição, pôde-se notar uma mudança 

significativa na aprendizagem e na postura desses discentes, conforme pode-se observar nas 

falas a seguir: 

“A diversidade religiosa deve compreender todas as diferentes religiões que existem 

no Brasil e no mundo”. Aluno A. 

“É muito bom a diversidade religiosa, porque assim você pode escolher a religião que 

se sentir melhor” Aluno B.  

“A diversidade religiosa é seguir a religião da forma que achar certo, e não ficar 

falando das outras religiões, isso é o que está acontecendo em nosso dia a dia”. Aluno 

C. 

Assim, os alunos passaram a perceber que vivemos em um país plural onde todos têm 

direitos à liberdade de expressão, que possuem direitos e deveres e que todos podem exercer 

sua fé sem ser alvo de represálias, preconceitos e discriminação, demonstrando assim, 

compreenderem a temática trabalhada em sala de aula, abrindo-se a um espaço de respeito e 

aceitação diante das diversas religiões presente na sociedade. Silva (2004, p.10) destaca que “a 

tolerância religiosa é parte essencial da política de direitos humanos, da cidadania e ética 

democrática”. 

Ao final das atividades os alunos puderem expressar de que forma as mesmas foram 

úteis na percepção e sensibilização sobre a questão da intolerância e diversidade religiosa. 

Destacam-se algumas falas: 

“O projeto me ajudou a entender que somos todos livres para seguir qualquer religião 

e que devemos respeitar cada um e suas escolhas”. Aluno D. 

 “Me ensinou a respeitar e tolerar o próximo, reconhecendo o direito que cada um tem 

de se expressar na sociedade”. Aluno E. 

“Através do projeto nós tivemos um pouco mais de entendimento sobre a intolerância 

religiosa no mundo e no nosso país”. Aluno F. 

 

 Considerando as falas dos alunos com relação à necessidade de tolerância e a liberdade 

de expressão religiosa de cada um, acredita-se que as atividades conseguiram sensibilizar os 

alunos com relação à defesa feita pelos filósofos iluministas, que segundo Silva foi 

[...] consagrada nas emendas da Constituição dos EUA e repetida por liberais e muitos 

pensadores do século XX, conserva sua atualidade e importância: a liberdade de 

crença deve ser absoluta. Essa liberdade deve incluir, também, a liberdade de não-

crença, da expressão de ateísmos, agnosticismos ou da simples indiferença frente aos 

valores religiosos (2004, p. 2). 

 

Conclusões: 

Com a experiência vivenciada durante as oficinas propostas pelo PET Ciências Naturais 

Bacabal, percebeu-se como os alunos não compreendiam o quanto ainda eram influenciados 

pelos conceitos e preconceitos incorporados desde os tempos do Brasil colônia, concebendo 

pré-conceito que geram casos de intolerância e racismo religioso. 

Nesse sentido, foi possível comprovar a importância de oficinas de intervenção tratando 

questões sobre a intolerância e diversidade religiosa, propondo aos alunos desconstruções sobre 

percepção da intolerância, vislumbrada somente no plano abstrato e fazendo-os notarem as 
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próprias relações existentes ao seu redor, mostrando a diversidade existente nas relações que 

possuem. 

 Apesar dos alunos terem percebido que a boa convivência é possível através do respeito 

mútuo, deve-se considerar que é necessária uma abordagem continua para que novos olhares 

possam, de fato, surgir. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 
Resumo 

Esta pesquisa foi realizada para investigação dos processos de ensino que circulam o 

professor-aluno e no impacto que isso gera em seu aprendizado, já que os eles são submetidos 

a maneiras diversas de metodologia do ensino de matemática, capazes de criar e fortificar o 

conhecimento matemático e enriquecer seu conhecimento prévio e adquirido com o decorrer 

das atividades. As quais são baseadas e estudadas de acordo com textos sobre os cenários para 

a investigação e os saberes docentes discutidos nas aulas teóricas do estágio durante a 

graduação. 

Palavras – chave 

Cenários para investigação; Conhecimento Matemático; Saberes Docentes. 

 
Introdução 

A realidade do ensino nas escolas gratuitas é bem difícil, isso graças aos fatores externos que 

influenciam nas atividades escolares, isso inclui nas formas de se ensinar e aprender, além das 

adequações à tecnologia, algo muito frequente com o atual desenvolvimento tecnológico, o 

que tem atrapalhado muitos professores por causa das distrações dos alunos. 

A falta de atenção tem resultado num baixo rendimento escolar, pois os alunos não se 

interessam nas aulas tradicionais presentes no cotidiano, dado isso, é preciso investigar os 

aspectos teórico-práticos da relação aluno-professor-conteúdos, para a aplicação de atividades 

distintas que chamem a atenção dos alunos, as quais levam certo tempo para ambos os agentes 

envolventes no processo de construção do conhecimento. 

 
Metodologia 

 
1 
PETiano (bolsista) do grupo PET Conexões Ciranda da Ciência e discente do curso Licenciatura em 

Matemática da UFRPE 
2 
PETiano (bolsista) do grupo PET Conexões Ciranda da Ciência e discente do curso Bacharelado em Zootecnia 

da UFRPE. 
3 
Colaboradora do grupo PET Conexões Ciranda da Ciência e Docente do Departamento de Educação da 

UFRPE. 
4 
Tutor do grupo PET Conexões Ciranda da Ciência e Docente do Departamento de Física da UFRPE 
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A Pesquisa foi realizada na escola Deputado João Teobaldo de Azevedo, com a turma do 8º 

ano A do ensino fundamental no turno da manhã, com um total de 23 alunos, ela foi dividida 

em três momentos, o primeiro consistia na observação das aulas de matemática que os alunos 

tinham, E isto com o intuito de relacionar o tipo de metodologia usada pelo professor e no 

impacto que este tipo de metodologia causava no desenvolvimento cognitivo do 

conhecimento dos alunos. As observações foram baseadas nos estudos de BLOCK (2015), 

D’AMBROSIO (1989) e SKOVSMOSE (2000). 

Tendo em vista a análise final do primeiro momento foi identificado que a metodologia 

tradicional foi mais utilizada, pois se enquadra no paradigma do exercício, que nada mais é do 

que uma repetição na aplicação de um modelo de solução apresentado pelo professor. Essa 

prática revela a concepção de que é possível aprender matemática através de um processo de 

transmissão de conhecimento (D'AMBROSIO, 1989), além da resolução excessiva de 

exercícios, o que reforça a ideia da matemática ser uma ciência cuja prática de exercícios os 

leva à compreensão. 

No segundo momento da pesquisa foram usados alguns jogos para os alunos construírem e 

desenvolverem o conhecimento já existente sobre probabilidade, isto com o trabalho em 

equipe, trazendo a tona um ambiente comunicativo, proporcionando aos alunos um melhor 

entendimento sobre a matemática. 

 

Resultados e Discussão 

No terceiro momento da pesquisa, o da análise dos resultados, pudemos perceber que o índice 

de notas baixas presentes na turma foi graças à maneira mais tradicional e repetitiva que 

basicamente é resolver questões de forma repetitiva sem interrupção, sem exercitar o 

conteúdo em si, somente se apegando a ideia de calcular, e isso mudou, pois com as 

atividades diferenciadas com o uso de material didático, os alunos se divertiam mais nas 

aulas, pois estavam diante de uma maneira diferende de estudar, algo que os motivou e que 

resultou num melhoramento das notas, até porque a maneira de avalia-los passou a ser diária e 

não restrita a um teste escrito, que é muito comum de se observar nas escolas. 

O uso de jogos matemáticos como materiais de apoio didático é muito importante para as 

aulas, isto porque amplia as capacidades de ensino por não manter-se ao livro, e também, por 

proporcionar aos alunos a capacidade de manuseá-los, os deixou mais ativos, incluindo o 

próprio professor, que usama muito o método tradicional de ensino. 

 
Conclusões: 

Ensinar matemática não é mostrar como fazer tal conta, tal problema, mas sim mostrar a 

ideia por trás daquilo a ponto de fazer os alunos entenderem o conceito e aplicação de cada 

conteúdo. É papel do professor fazer questões e exemplos em sala que facilitem a 

compreensão dos alunos e aplicar avaliações baseadas nos conhecimentos que eles possuíam 

e adquiriram com o passar do tempo, fazendo assim as aulas ficarem mais interessantes e 

menos desgastantes aos olhos do professor e dos alunos, podendo aumentar o campo de 

conhecimento e aprendizagem. 
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EIXO TEMÁTICO: Inovação como meio de Transformação 

 

Resumo 

É notório que a eficácia da aprendizagem é aumentada quando são realizadas aulas 

experimentais em laboratórios. Na graduação, uma forma de aproximar os discentes desse 

mundo da experimentação é a partir da iniciação científica. No entanto, para que haja o 

interesse dos alunos em ingressar na iniciação científica, é de suma importância que eles 

conheçam os laboratórios e as linhas de pesquisa desenvolvidas pela sua universidade. 

Porém, é perceptível a falta de divulgação dessas informações. A partir disso, o objetivo 

desse trabalho é exibir o projeto LabEQ que tem como intuito divulgar, principalmente 

para os ingressantes do curso, os laboratórios e as respectivas linhas de pesquisa de 

Engenharia Química na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Essa 

divulgação ocorre por meio de vídeos postados no Youtube e redes sociais do Programa 

de Educação Tutorial de Engenharia Química (PET-EQ). Logo após a primeira edição do 

LabEQ ser postada, foi feito um levantamento abordando o alcance, impressões e 

engajamento em cada uma das redes sociais. Os resultados mostram que o vídeo do 

LabEQ abrangeu e gerou um impacto positivo nos alunos do curso, principalmente os 

calouros, público alvo do projeto. Por esse motivo, serão produzidas novas edições do 

projeto para a divulgação dos demais laboratórios.   

 

Palavras-chaves: Laboratórios; Divulgação; LabEQ; Redes sociais.  

 

Introdução 

A prática de ensino utilizada de forma amplamente majoritária nas escolas de 

engenharia do país é baseada na concepção de que o conhecimento é transmitido através 

de aulas expositivas, práticas laboratoriais e seu aprendizado verificado através de provas 

(DE OLIVEIRA; PINTO, 2006). Com base nisso, um dos quesitos que mais aprimora e 

dá suporte a formação dos alunos das ciências exatas é a participação dos mesmos em 

atividade de iniciação científica nos laboratórios. 

A iniciação científica é um instrumento que permite introduzir os alunos de 

graduação na pesquisa, sendo um instrumento de apoio teórico e metodológico à 
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realização de um projeto de pesquisa, além de contribuir para formação profissional dos 

alunos e desenvolvimento técnico-científico do país (BASTOS et al, 2010). Sendo assim, 

para que haja o interesse por meio dos discentes de ingressar na iniciação científica, é de 

suma importância que esses tomem conhecimento dos laboratórios e das 

linhas de pesquisa desenvolvidas na universidade. Porém, é perceptível a falta de 

divulgação dessas informações.    

Entretanto, com o desenvolvimento tecnológico, pode-se utilizar das mídias 

sociais para esta divulgação. Dentre tais mídias, o vídeo é um importante componente 

inserido na categoria das novas tecnologias de informação e comunicação (DO CANTO; 

BARRETO, 2011). A eficácia da utilização dos vídeos se dá devido a sua disseminação. 

No Brasil, 58 milhões de pessoas são a audiência potencial de vídeos digitais, de acordo 

com pesquisa realizada pela empresa Internet Media Services (IMS) em parceria com a 

comScore, Inc na América Latina (2016). A pesquisa também mostra que o tempo médio 

dedicado pelos latino-americanos aos vídeos na internet é de 13,2 horas por semana, ao 

passo que a televisão absorve 5,4 horas semanais (COMESCORE, 2016). 

A divulgação das atividades e estruturas laboratoriais podem ser um dos grandes 

aliados no processo de interação do meio acadêmico ao meio de pesquisa. Dessa forma, 

os alunos sentem-se mais familiarizados desde o início do curso com as pesquisas 

existentes na universidade. Nesse contexto, foi criado o projeto LabEQ idealizado pelo 

PET-EQ que tem como objetivo de promover uma divulgação, por meio de vídeos nas 

redes sociais, dos laboratórios do departamento de Engenharia Química da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tais vídeos abordam tanto a estrutura física 

quanto as pesquisas e atividades desenvolvidas em cada laboratório. A partir disso, 

espera-se que os alunos possam ter embasamento suficiente para escolher qual área de 

pesquisa querem seguir e, consequentemente, que haja a aproximação dos discentes à 

iniciação científica. 

 

Metodologia 

Com o intuito de realizar uma abordagem completa acerca das pesquisas 

laboratoriais do Departamento de Engenharia Química da UFRN, a metodologia do 

projeto consiste em coletar informações referentes à linha de pesquisa principal de cada 

laboratório visitado, suas atuais pesquisas em desenvolvimento e o relato de algum estudo 

específico, sendo este permitido através da política de ética e sigilo de cada laboratório. 

As informações foram coletadas através de um contato prévio e uma entrevista, realizada 

com o professor orientador responsável pela respectiva unidade laboratorial. A entrevista 

segue o questionário abaixo, de maneira a estabelecer um padrão em cada visita: 

1. Qual a área de estudo do respectivo laboratório? 

2. Há quanto tempo são desenvolvidas pesquisas neste laboratório? 

3. Qual a principal linha de pesquisa desenvolvida? 

4. Quantas pesquisas foram e estão sendo realizadas atualmente? 

5. O laboratório possui algum convênio com alguma universidade ou empresa? 

6. Comente acerca de um determinado estudo específico. 

Com a autorização do entrevistado, as respostas são filmadas, através de recursos 

próprios dos PETianos (aparelhos de celular). Alguns cuidados básicos foram tomados 

na hora da filmagem, como garantir que os ruídos do ambiente não interferissem no áudio, 

enquadramento do entrevistado, estabilidade da câmera e iluminação do local.  
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Além da entrevista com o professor responsável, o vídeo também dispõe de 

imagens do laboratório em questão, mostrando toda a parte de instalações físicas 

disponíveis para o desenvolvimento dos estudos.  

Ademais, a montagem do vídeo é feita através do software Wondershare Filmora 

(Figura 01), contendo uma abertura própria do LabEQ, padronizada para todos os vídeos 

do projeto. Por fim, a versão definitiva deve possuir até 3 minutos de duração, sendo 

veiculado no canal do YouTube do PET-EQ e compartilhado nas redes sociais da entidade 

(Instagram, Facebook, LinkedIn).   

 
Figura 01: Interface do Wondershare Filmora. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=PJ0KUh0MeRM. 

 

Resultados e Discussão 

O primeiro vídeo, que foi postado em outubro de 2018, obteve as seguintes 

estatísticas de interação nas mídias sociais do PET-EQ até abril de 2019: 

 
Plataforma Alcance Impressões Engajamento 

Facebook 995 - 31 

Instagram 353 590 107 

Youtube - 82 19 

Linkedin - 299 76 

Total 1348 971 233 

Tabela 01: Estatística de interações nas mídias sociais do PET-EQ. 

Fonte: Própria autoria (2019). 

Dentre as métricas apresentadas na Tabela 01, o alcance representa o número 

total de pessoas que visualizaram a postagem do LabEQ, enquanto as impressões 

representam o número de vezes que o material foi visto, e o engajamento é a soma de 

todas interações realizadas com a postagem (curtidas, comentários, compartilhamentos, 

entre outras formas). 
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Analisando os resultados acima, o alcance é uma das métricas de grande 

relevância, em virtude do valor obtido ser em média 4 vezes maior que a quantidade de 

alunos regularmente matriculados no curso de Engenharia Química da UFRN (cerca de 

320 alunos). Confirma-se, então, que o número espectadores não pertencentes ao público 

alvo foi, inclusive, superior ao esperado. Nesse sentido, reitera-se o grande potencial das 

mídias sociais como instrumento de disseminação do conhecimento e da informação. 

Contudo, na métrica do engajamento nas mídias sociais, percebeu-se que existiu 

uma maior interação por parte dos alunos da Engenharia Química, de maneira que para o 

Facebook, Instagram e Youtube esse público representou, respectivamente, 77,4%, 

70,1% e 84,2%. Esses valores, foram obtidos através dos dados estatísticos que cada rede 

social oferece ao administrador, como representado pela Figura 02. 

Sendo assim, com base nesses valores é possível afirmar que o objetivo do 

trabalho foi satisfatório, na qual assegura a divulgação da estrutura laboratorial e das 

atividades desenvolvidas nesses. 

 É válido salientar, que o impacto positivo do LabEQ não se restringe somente ao 

público externo do grupo PET, tendo em vista que os próprios idealizadores têm a 

oportunidade de conhecer outros laboratórios, além dos que atuam, ampliando, assim, o 

conhecimento destes acerca de outras áreas de atuação da Engenharia Química. Além 

disso, permite que os PETianos desenvolvam habilidades de multimídia, dentre essas, 

edição de vídeos no software supracitado na metodologia deste trabalho, técnicas de 

atuação e filmagem. 
 

Figura 02: Estatística de interações da postagem do LabEQ no Instagram. 

 

 
Fonte: Própria autoria (2019). 
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Conclusões: 

Diante dos resultados obtidos com a análise das estáticas de interações do primeiro 

vídeo do LabEQ, é possível afirmar que o alcance em todas as redes sociais foi 

satisfatório, assim como o engajamento do público com o material produzido. Portanto, 

nota-se um poder de disseminação expressivo das redes sociais como um método de 

exposição de conhecimento, logo, o objetivo principal de divulgação do projeto foi 

alcançado. 

 A produção e divulgação de vídeos seguindo a mesma metodologia continuarão 

sendo executadas com a finalidade de seguir apresentando tanto a estrutura dos diversos 

laboratórios de Engenharia Química da UFRN, como suas atividades e incentivar cada 

vez mais a participação de discentes do curso nesses espaços ricos de tecnologia e 

oportunidade de aprendizagem.  

Por fim, o projeto proporcionou o desenvolvimento de competências novas aos 

PETianos, como a produção e edição de vídeos, o que promove um crescimento direto 

daqueles envolvidos em sua construção.  

 

Referências: 

 

BASTOS, Flávia et al. A importância da iniciação científica para os alunos de graduação 

em biomedicina. Revista Eletrônica Novo Enfoque, v. 11, n. 11, p. 61-66, 2010. 

COMSCORE. Comscore in Association with IMS Announce New Research that 

Shows Insights into Audience Behaviors for the Main Mobile Apps in Latin 

America. Disponível em: <https://www.comscore.com/Insights/Press-

Releases/2015/2/comScore-in-Association-with-IMS-Announce-New-Research-that-

Shows-Insights-into-Audience-Behaviors-for-the-Main-Mobile-Apps-in-Latin-

America>. Acesso em: 16 abr. 2019. 

DE OLIVEIRA, Vanderli Fava; PINTO, Danilo Pereira. Educação em Engenharia 

como área do conhecimento. 2006. 

DO CANTO, Fábio Barrozo; BARRETO, Claudia Marcia Borges. O vídeo como 

ferramenta didático-pedagógica sensibilizadora para o aprendizado de imunologia. 

Revista Aleph, n. 15, 2011. 

1014



 
 

 

 

 

 

LETRAMENTO EM PROGRAMAÇÃO 

transformações sociais, tecnológicas e educacionais 

 

BEZERRA. Mateus Henrique da Silva1; PEREIRA. Erivaldo Alves Júnior; RODRIGUES. 

Amanda da Cunha; FREITAS. Thays de Souza; TABOSA. Iasmin Silva; GOMES. Millena 

Maria Cintra; SANTOS. João Antonio de Lima; SANTOS. Maria Iris de Lima; SANTIAGO. 

Sávio Ramon Paulino; NASCIMENTO. Ana Karla Silva; GOMES. Fábio Júnio da Silva; 

SILVA. Raiane Maria da Conceição. 

Orientadora2: Professora Dr.ª Anna Rita Sartore 

mateushenrique488@gmail.com 

PET Infoinclusão, Universidade Federal de Pernambuco – Campus Acadêmico do Agreste, 

Caruaru, Pernambuco. 

 

EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

Resumo 

O Programa de Educação Tutorial (PET) Infoinclusão: demanda da cultura direito de todos, foi 

convidado pela Prefeitura Municipal de Caruaru, em parceria com o Instituto Ayrton Senna e a 

Universidade de Federal de Pernambuco - Campus Agreste, para participar do Programa de 

Letramento em Programação, que é desenvolvido juntamente da Secretaria de Educação do 

município. O objetivo do PET Infoinclusão neste programa é participar do processo de 

formação continuada dos professores, atuando nas escolas do município que participarão do 

Programa de Letramento em Programação, ademais na realização de uma pesquisa acerca do 

Letramento Digital e suas possíveis reverberações na transformação social e escolar. O 

Letramento em Programação visa formar indivíduos criativos com pensamentos lógicos que 

possam exercitar o trabalho em equipe. Conclui-se que este estudo enriquece as práticas 

educacionais e a formação de cada indivíduo para que, assim, ele possa contribuir para as 

transformações da sociedade. 
 
Palavras – chave  

Letramento Digital. Letramento em Programação. Formação Continuada Docente. 
 

Introdução 

O Programa de Educação Tutorial (PET) Infoinclusão foi convidado a participar do Programa 
de Letramento em Programação com o uso da ferramenta digital Scratch. Desenvolvido pelo 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o Scratch é uma linguagem de programação e  

 

                                                 
1 Licenciando em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco – Campus Acadêmico do 

Agreste. Membro do Programa de Educação Tutorial (PET) Infoinclusão 
2 Professora da Universidade Federal de Pernambuco - Campus Acadêmico do Agreste.  
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uma rede online onde indivíduos podem desenvolver suas próprias histórias, jogos e animações 

interativas, e compartilhar suas criações com pessoas de todo o mundo.  

Durante o processo de criação e programação dos projetos do Scratch, os usuários desenvolvem 

o pensamento criativo, aprendem raciocinar de forma sistemática e a trabalhar de forma 

colaborativa, construindo autonomia e reflexividade sobre as práticas tecnológicas e sociais. 

O convite para participar do Programa de Letramento em Programação foi realizado pela 

Prefeitura Municipal de Caruaru, em parceria com o Instituto Ayrton Senna e a Universidade 

de Federal de Pernambuco - Campus Agreste. Desse modo, o objetivo é participar do processo 

de formação continuada dos Professores atuantes nas escolas do município que participarão do 

Programa de Letramento em Programação, como também a realização de uma pesquisa com 

estes a respeito do Letramento Digital e suas possíveis reverberações na transformação social e 

escolar. 

Nesse sentido, nos apoiamos na contribuição de Marcuschi (2001) que afirma, “O letramento 

não é o equivalente à aquisição da escrita. Existem letramentos sociais que surgem e se 

desenvolvem à margem da escola, não precisando por isso serem depreciados” (MARCUSHI, 

2001, p.19). Pois em nossa vivência cotidiana necessitamos realizar interações sociais para fins 

de atividades comuns, e que estão intrinsecamente permeadas por leituras, escritas, 

interpretações, apontamentos e sobretudo a compreensão de informações.  O termo letramento 

surge da necessidade de caracterizar as práticas de leitura e escrita, apontando socialmente as 

especificidades das pessoas indicando a que nível de compreensão e socialização estes sujeitos 

se encontram. 

Segundo Resnick (2016), 
Para prosperar no mundo de hoje, que está em constante mudança, os jovens devem 

aprender a pensar e agir de maneira criativa. [...] o MIT Media Lab, desenvolveu a 

linguagem de programação e a comunidade on-line Scratch com o claro objetivo de 

ajudar os jovens a se desenvolverem como pensadores criativos. [...] a forma como o 

Scratch foi criado a partir da perspectiva dos Quatro Ps da Aprendizagem Criativa: 

Projetos, Parcerias, Paixão, e Pensar brincando”. (RESNICK, 2016, p. 1). 

 
Desse modo, compreendemos que o Programa de Letramento em Programação, oferecerá desde 

cedo, aos estudantes, bem como a toda comunidade escolar, a oportunidade de utilizar dos 

recursos tecnológicos para a construção de materiais pedagógicos e educacionais, bem como 

na solidificação e inserção na cultura digital que nos circunda e que se faz de fundamental 

importância na perpetuação da inclusão social. 
 
Metodologia 

A metodologia que está disposta a realização dessa atividade, concerne pela participação nos 

encontros de formação continuada docente, no sentido de auxiliar os professores na inserção do 

uso da ferramenta Scratch, em seu uso para a sala de aula, bem como para com os estudantes. 

Nós Petianos estamos, portanto, buscando o acesso e estudos a materiais e produções de 

conteúdos independentes para compreender o programa antes mesmo das formações 

continuadas, para que o suporte oferecido possa ser eficiente e didático. No sentido de promover 

a autonomia e a excelência tanto dos Docentes e comunidade escolar como um todo, quanto 

dos Petianos. 
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Resultados parciais e Discussão 

Buscamos realizar um trabalho integrado com as diversas disciplinas escolares, fomentando o 

objetivo do projeto, inserindo os sujeitos escolares na cultura digital, favorecendo o processo 

do Letramento em Programação, tudo através da plataforma Scratch, de forma que ao todo, 

cerca de 40 professores, dentro de 4 encontros, foram introduzidos à ferramenta tecnológica. 

Após a introdução teórica da plataforma, os professores são instigados e ou desafiados a 

utilizarem a plataforma na prática e começarem a criar, jogos e animações. Para isso os 

professores contam, cada um, com um “mini tutorial” em formato de cartão que são distribuídos 

entre eles como o passo a passo de como programar a sua animação ou jogo. 

Dentro dos encontros realizados, lidamos com a difícil realidade de professoras que muitas 

vezes não conseguiam executar funções básicas de informática, tornando a atividade proposta 

de difícil realização, porém depois de todo o auxílio tanto dos monitores petianos, quanto dos 

cartões utilizados, o êxito foi bem maior do que o esperado. 

 
Figura 01: Petianos auxiliando na formação de professores com a ferramenta scratch 

Fonte: autores 
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Figura 02: Turu - Animação feita com o Scratch 

 Fonte: autores 

      
 

 

 

c 

      

 
Figura 03: Fada sensata - Jogo de Multiplicação feito com o Scratch 

 Fonte: autores 
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Conclusões: 

A realização desta atividade petiana, encontra-se em processo de execução, portanto 

apresentamos as conclusões parciais. Dentre os encontros realizados, lidamos com a realidade 

de que os professores, mesmo com todas as dificuldades das circunstâncias em que foram 

realizadas as oficinas, conseguiram um bom resultado na atividade, de forma que foi possível 

despertar o interesse dos professores para futuras utilização da ferramenta no dia dia da sala de 

aula com a produção de animações e jogos.  Destacamos nossa imensa satisfação em fazer parte 

deste programa, e ansiamos realizar um trabalho que ofereça boas condições de trabalho 

docente, bem como a inserção e transformações culturais, sociais e educacionais esperadas.  
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LEVANTAMENTO ETNOFARMACOLOGICO NA CIDADE DE TAUÁ-CE 
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liviacostalivinha@outlook.com 
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EIXO TEMÁTICO: etnobotanica  

 

 

Resumo 

O presente trabalho registrou por meio de um levantamento etnofarmacológico o uso de 

plantas medicinais empregada na vivência da população Tauaense região essa que 

ocupa grande parte da região dos Inhamuns e fica no estado do Ceará. Foi cerca de um 

ano e seis meses pesquisando sobre plantas medicinais na zona Urbana. O uso de 

plantas na medicina local é muito abrangente tendo cerca de 40 espécies diferentes 

usadas e vários métodos diferentes de uso. Foram coletados dados apartir de pesquisas 

quantitativo-qualitativas e depois empregadas pesquisas para saber se essas espécies são 

usadas na etnofarmacologia em outras regiões do País. Inerentemente algumas estão 

sendo estudadas agora e seus poderes terapêuticos sendo revelados aos grandes 

estudiosos.  

 

Palavras – chave 

Etnobotânica, etnofarmacologia, medicina natural.   

 

Introdução 

A etnofarmacologia é um grande avanço na sistemática de pensar em novos 

medicamentos para o País tendo em vista a grande biodiversidade que os biomas 

brasileiros abrangem. É inerente que a utilização de plantas como meio terapêutico é 

algo muito distinto e antigo, mas que de certa forma quando levado aos laboratórios são 

comprovada sua eficácia. Segundo Oliveira & Rocha (2016) a utilização de plantas e 

substâncias para fins medicinais nasceu com a humanidade e foi se transformando com 

o passar dos anos. A curiosidade do homem o levou a outro patamar de conhecimento, 

levando-o a observar que muitas plantas tinham efeito sobre inflamações, dores, enjôos, 
                                                
1 Lívia Maria Pereira Costa, grupo PET educação ambiental, discente do curso Ciências biológica, da 

Universidade Estadual do Ceará.  
2Cosmo Mauro de Oliveira, discente do curso Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará. 
3 Daniel Azevedo de Brito, docente  e tutor da Universidade Estadual do Ceará. 
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tonturas enfim que grande parte daquelas espécies realmente tem um poder terapêutico 

muito grande. O trabalho teve com objetivo principal fazer um levantamento de plantas 

medicinais que os Tauaenses utilizam em seus remédios caseiros. Ficou claro que cerca 

de 85% das pessoas questionadas empregam as espécies medicinais em seu dia a dia, 

vale destacar também a forma como utilizam essas plantas, de modo inerente não vale 

apenas saber que espécies tem um poder terapêutico mas são necessários também 

conhecimentos de como usá-las. Dentre as espécies mais citadas podemos destacar o 

Mastruz chenopodium ambrosioides L. que é uma planta nativa do bioma caatinga e é 

empregado o suco na cura de gastrite, gripe e fraturas, outra espécie bastante citada foi o 

juazeiro Ziziphus joazeiro Mart.  Que é usado a maceração, banho ou xarope na cura de 

verminoses, gripe, higiene bucal, caspas e serve como cicatrizante. O trabalho serviu 

para mostrar que a etnobotanica ainda está totalmente ativa e que se tiver um 

acompanhamento devido serão descobertas várias outras espécies com poder 

terapêutico.    

 

Metodologia 

O trabalho de campo foi desenvolvido entre os anos de 2017 e 2018 utilizando métodos 

convencionais de levantamento de dados e pesquisas.  Foi realizada no Centro da cidade 

de Tauá na zona Urbana, tendo como alvos da pesquisa pessoas com faixa etária acima 

de 20 anos de idade. A ida ao centro se deu por quatro vezes visando ter um número 

máximo de pessoas que se detém a etnofarmacologia. Os primeiros dados coletados 

foram surpreendentes tendo em vista que as repostas foram bem parecidas, ou seja, a 

flora da cidade é bem utilizada em processos medicinais, nas outras coletas de dados 

surgiram espécies diferentes que por terem nomes populares distintos foi necessário 

uma pesquisa mais a fundo para descobrir família e espécie. Nos questionários foram 

abordadas perguntas do tipo quantitativas e qualitativas, por exemplo, se sabiam o que é 

etnofarmacologia e se utilizavam alguma planta como remédio.  Ao final das coletas de 

dados foram levadas a Universidade Estadual do Ceara UECE para estudo mais 

aprofundados das espécies citadas por cada um.   De acordo com Herbaruim (2004) com 

a mais rica e extensa biodiversidade do planeta, possuindo milhares de espécies em sua 

flora com propriedades terapêuticas. A cultura de utilização de plantas medicinais é algo 

milenar e que vem acarretando grandes avanços na sociedade atual. 

 

Resultados e Discussão 

Durante a revisão dos questionários ficou perceptível que muitas das espécies citadas 

ainda não têm estudos sobre elas, ou seja, provavelmente não foram catalogadas como 

plantas medicinais. Cerca de 20 espécies são bem conhecidas entre a população e 

também são as mais comuns na caatinga que é o caso da vassourinha Scoparia dulcis L. 

que são aproveitadas folhas e raízes para fazer xaropes para combater gripes. Ficou 

claro nesse levantamento etnofarmacologico que o emprego das plantas medicinais é 
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bastante abrangente na cidade, entretanto são necessários mais recursos para estudar as 

mesmas e descobrir novas espécies com poder terapêutico.       

 

Conclusões: 

O principal objetivo desse trabalho foi coletar dados para fazer um levantamento onde 

apontasse se ainda são muitas as pessoas na zona Urbana de Tauá que usam a medicina 

tradicional ou natural e quais a principais espécies da flora da caatinga que são 

empregadas como métodos terapêuticos. As coletas foram inerentemente bastante 

proveitosas e servirá de base para trabalhos futuros, ou provalvemente a continuação 

desse trabalho. Ficou claro que são necessários mais estudos a frente das espécies que 

poucos conhecem para que assim a etnofarmacologia só cresça e ganhe mais adeptos. 
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people in Brazil. Acta Farm. Bonaerense 2001; 20: 139-144. 

Born GCC. Plantas Medicinais da Mata Atlântica (Vale do Ribeira, SP): extrativismo e 

sustentabilidade, 2000. [Tese de doutorado apresentada à Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo; 2000]. 

Camargo MTL. Plantas medicinais e de rituais afro-brasileiros II. São Paulo: Ícone; 

1998. 
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As possibilidades de articulação com a arte enquanto instrumento terapêutico. 
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Rodrigues da; SILVA4, João Leonel de Farias; PINHEIRO-MARIZ4, Josilene, 
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PET-Letras, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande - PB 

 

EIXO TEMÁTICO: [Incentivo à Cultura como meio de Transformação: enquadram-se 

neste eixo os trabalhos que pensem sobre as realizações humanas, servindo para 

organizar e dar significado à vida em comunidade e sobre ações que objetivam alterar 

ou conservar essas estruturas.] 

   

Resumo  

  

A universidade, enquanto uma das principais produtoras de saber, tem o compromisso de 

partilhar seu conhecimento com a comunidade; a fim de permitir melhorias para a vida da 

população atendida. É a partir das atividades de extensão, seja de projetos ou programas, que a 

universidade consegue cumprir o seu papel. Sendo assim, compreendendo que essas atividades 

devem suprir uma carência da sociedade, o PET-Letras propõe a LiteraCura. Observamos, a 

partir de experiências empíricas nas nossas atividades já executadas, que existe uma 

dificuldade, por parte da comunidade e principalmente no meio acadêmico, de saber lidar com 

as emoções. Por isso, baseados na ideia de arte como uma forma de terapia vinculada pela 

Arteterapia, nosso objetivo é levar a literatura como um meio de tratamento para problemas 

emocionais. Para isso, trabalhamos principalmente com poemas, que foram selecionados para 

o tratamento de emoções como: angústia, saudade, tristeza, apenas para citar algumas. 

Trabalhamos com poemas em línguas diversas, com o propósito de proporcionar trocas 

interculturais. Os resultados parciais apontam que a literatura é um meio de expressar emoções,  

 

 

 

                                                 
1 PETiana discente (bolsita) do grupo PET-Letras/UFCG e discente do curso Letras 

Português/Francês da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)  
2 PETiana discente (bolsita) do grupo PET-Letras/UFCG e discente do curso Letras Português da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)  
3 PETiano discente (bolsita) do grupo PET-Letras/UFCG e discente do curso Letras 
Português 4 
PETiano discente (bolsita) do grupo PET-Letras/UFCG e discente do curso Letras Português/Francês 

da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)  
4 PETiana tutora do grupo PET-Letras/UFCG e docente do Departamento de Letras da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG)  
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incluindo aquelas que são reprimidas. Esse processo de expressão, a partir da imersão em um 

texto literário, facilita a coordenação e o enfrentamento das emoções, o que auxilia no combate 

a diversas doenças psicológicas ligadas à emoção, tais como a ansiedade e a depressão.  

  

Palavras – chave   

Literatura; Extensão; Arteterapia;   

  

  

Introdução  

  

Das três bases que sustentam a Universidade, enquanto espaço político e físico, a 

extensão representa o contato direto com a comunidade em geral e é através desta que os 

conhecimentos produzidos dentro da academia podem ser divulgados e adentrarem as rotinas e 

cotidianos de todos. A arte é uma expressão que acompanha as vidas de todo e qualquer ser 

humano e em associação com o conhecimento científico, pode adquirir caráter de objeto de 

pesquisa ou de instrumento que tem na promoção do bem estar social um fim.   

Nesse viés, a Arteterapia se configura como um modo de trabalhar essa linguagem 

enquanto uma elaboração artística em prol da saúde, entendendo essa ferramenta como um 

“processo predominantemente não verbal, por meio das artes plásticas e da dramatização, que 

acolhe o ser humano com toda sua complexidade e dinamicidade. [...] procura aceitar os 

diversos aspectos do paciente, como os afetivos, motores, sociais, entre outros, tão importantes 

na saúde mental”. (VALLADARES et al, 2008).   

E com isso, a Arteterapia se baseia em uma ferramenta que almeja o resgate e expansão 

da saúde (PHILIPPINI, 2000) de modo a trabalhar com os processos individuais e subjetivos 

do indivíduo como gatilho para despertar mecanismos que impulsionam o tratamento do 

mesmo. No tocante à Literatura, esta se constitui, em parte, de crenças convictas de que essa 

forma de arte é capaz de tratar dos mais variados estados de saúde do ser humano.   

Acreditando nisso, o PET-Letras desenvolve a atividade intitulada LiteraCura, que se 

configura em uma atividade de extensão executada entre os anos de 2018 e 2019 e que tem 

como intento principal trabalhar a literatura como arte, em especial, relacionando-a à palavra, 

enquanto elemento capaz de despertar no ser humano uma série de emoções e sentimentos de 

naturezas diversas, de modo que esse contato com o interior humano, conduzido por leituras 

literárias, o ajude a entender-se e, como finalidade, proporcionar satisfações de ordens físicas, 

psicológicas e emocionais, seja com um sorriso, uma revolta ou até mesmo a identificação. 

Dessa forma, o título da atividade reflete um pensamento compartilhado pelo grupo, ao unir 

Literatura e Cura em um só vocábulo, acreditamos, também, que esse exercício literário e 

terapêutico pode curar as feridas da alma.  

   

  

Metodologia  

  

 Primeiramente, foi feita uma pesquisa bibliográfica para selecionar textos literários, sobretudo 

poemas, que conversassem com os sentimentos e emoções previamente escolhidos pelo grupo 

e que poderiam representar fins a serem tratados, como angústia, solidão, apatia, medo e etc.  
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Os textos escolhidos, que variam entre poemas em língua portuguesa, francesa,  italiana, inglesa 

e espanhola, deveriam representar tratamentos ou meios de refletir sobre os sentimentos ruins 

aqui já ditos, de modo que ao escolher um poema a pessoa participante da atividade já soubesse 

que tipo de cura ela estaria experimentando.   

 O LiteraCura foi desenvolvido tanto em eventos e atividades de outros grupos PET, 

representando as atrações de ordem cultural, como também nos espaços públicos da 

Universidade Federal de Campina Grande, com o intento de alcançar o máximo possível de 

pessoas que circulavam no ambiente. Além da leitura de poemas, fizemos apresentações 

musicais e leituras dramáticas com o intuito de quebrar a formalidade acadêmica que, algumas 

vezes, desencadeia grande tensão sobre os acadêmicos.  

  

  

Resultados e Discussão  

  

      Um dos principais objetivos dos grupos PET, enquanto programa inserido no meio 

acadêmico, é dar suporte aos universitários que fazem parte desse meio. Sabendo que os fatores 

psicológicos estão diretamente ligados à aprendizagem e à saúde das pessoas, é papel, por 

consequência, do PET refletir sobre tais questões em suas atividades. Alguns dos resultados 

desta atividade já indicam que a inserção da LiteraCura no ambiente acadêmico vem 

contribuindo para o tratamento dessas emoções, tendo em vista que a arte literária é um meio 

de falar sobre suas emoções de uma forma alternativa, não diretamente com um profissional 

como em uma terapia tradicional, mas através das vozes dos textos. A identificação e a 

interpretação dos dizeres desses textos literários é a ferramenta dessa terapia e esta última é uma 

ferramenta para a vida dos participantes e, em concomitância, desenvolvimento de uma melhor 

formação humana e acadêmica.  

 Nos eventos em que levamos o LiteraCura como atividade/ intervenção cultural, os petianos, 

professores e outros espectadores se envolveram e recitaram os poemas retirados das  nossas 

caixas de “pequenas doses”. Porém, em um dos eventos, dois petianos de grupos PET 

diferentes, e da área de exatas, se posicionaram no palco para recitar poemas de sua autoria, 

nunca antes compartilhados, os quais também tratavam de sentimentos humanos como a 

saudade. Para nós, do PET Letras, foi muito gratificante perceber que esses dois estudantes se 

sentiram à vontade em nossa atividade para compartilhar os seus sentimentos através da escrita 

poética.   
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Figura 01: Estudantes de 5 grupos PET/Paraíba e tutores de dois grupos PET recitando poemas na  
atividade LITERACURA no Fórum Paraibano de grupos PET  

 

  
Fonte: Arquivo do grupo PET-Letras/UFCG (2019)  

  

Conclusões  

        

          Em guisa de conclusão, podemos afirmar que a utilização da arte, de modo particular a 

relacionada à palavra, desperta no ser humano diversas emoções e, por meio da verbalização 

destas, pode proporcionar satisfação de ordem emocional, o que contribui diretamente para uma 

boa saúde mental e física do ser humano, podendo contribuir para um melhor desempenho na 

academia, seja como estudantes, professor ou servidor.   

Ademais, a atividade tem caráter multidisciplinar, o que permite a integração entre 

diversos grupos PET, beneficiando também o aprendizado e o crescimento mútuo a partir da 

troca de conhecimentos, que é condição sine qua non para a execução dessa ação.   
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PET Conexões de Saberes - Direito à Cidade, Diversidade de Saberes e Lutas Populares. 
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EIXO TEMÁTICO: Ciências Sociais e Aplicadas 
 

 
Resumo 
O acervo digital do Padre Sabino Gentili é uma forma de manter viva, tanto a memória do                 
bairro de Mãe Luiza, a partir do registro e leitura visual de fotos e documentos, quanto às                 
lições de vida presentes de forma intimista em cada documento. O acervo está em fase de                
andamento para que a sociedade em geral e, principalmente, a Comunidade de Mãe Luiza              
tenha acesso a esses documentos, que informam, entre outros, sobre a metodologia do             
trabalho comunitário numa perspectiva libertadora, além de seus efeitos territoriais. Para isso,            
houve a criação de um catálogo online com senha compartilhada com a coordenação do              
projeto, ou seja UFRN e Centro Sócio de Mãe Luiza, com atualização semanal em pasta do                
google drive. Espera-se que esse registro digital contribua para o documentação e memória             
histórica do bairro de Mãe Luiza, trabalho este iniciado pelo Centro Sócio através do              
Memorial do Pe. Sabino Gentili. 
 
Palavras-chave 
Acervo de documentos; memória digital; Pe. Sabino. 

Introdução 
Na história de luta da comunidade de Mãe Luiza se inscrevem as ações pedagógicas e               

transformadoras do Pe. Sabino Gentili que, a partir de princípios cristãos, lutou por condições              
dignas de vida da população. Com base em uma metodologia participativa e libertadora, foi              
um educador que fez diferença em relação às ações sociais realizadas, sobretudo quanto à              
formação de lideranças comunitárias, gerando condições para a formação de um bairro com             
territórios inclusivos e grupos solidários.  

1PETiana/discente (egresso) do grupo PET “Conexões de Saberes” e discente do curso “Arquitetura e 
Urbanismo” da UFRN. 
2 PETiana/discente (bolsista) do grupo PET “Conexões de Saberes” e discente do curso “Arquitetura e 
Urbanismo” da UFRN. 
3Colaborador do grupo PET “Conexões de Saberes” e docente do curso “Arquitetura e Urbanismo” da UFRN. 
4Colaborador do grupo PET “Conexões de Saberes” e coordenadora do Centro Sócio Pastoral de Mãe Luiza. 
5Tutora do grupo PET “Conexões de Saberes” e docente do curso “Arquitetura e Urbanismo” da UFRN. 
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Nesse sentido, são exemplos as ações e obras de inclusão social como as Escolas Casa               

Crescer, Espaço Livre e o Espaço Solidário - casa de acolhimento de idosos. O registro digital                
de documentos do Pe. Sabino é realizado com o apoio do Programa de Educação Tutorial               
Conexões de Saberes (Direito à Cidade, Diversidade de Saberes e Lutas Populares), com a              
tutoria da Profa Ruth Ataide e orientação das professoras Dulce Bentes, DARQ/UFRN e             
Edilsa Gadelha, do Centro Sócio Pastoral Nossa Senhora da Conceição de Mãe Luiza.  

Como uma forma de manter viva, tanto a memória a partir do registro visual de fotos e                 
documentos, quanto às lições de vida presentes de forma intimista em cada arquivo do Pe.               
Sabino, está em construção o acervo digital para que a sociedade em geral e principalmente a                
Comunidade de Mãe Luiza tenha acesso a esses registros, que informam, entre outros, sobre a               
metodologia do trabalho comunitário numa perspectiva libertadora, além de seus efeitos           
territoriais. Espera-se que esse registro digital contribua para o documentação e memória do             
bairro Mãe Luiza, trabalho este iniciado pelo Centro Sócio através do Memorial do Pe. Sabino               
Gentili. 
 
Metodologia 

Os procedimentos metodológicos adotados incluem a criação de um correio eletrônico           
com senha compartilhada com a coordenação do projeto, ou seja UFRN e Centro Sócio de               
Mãe Luiza, com atualização semanal em pasta do google drive. Os arquivos foram             
organizados, como pode-se ver na figura 01, em três categorias: fotos, relatórios e vídeo. 

Figura 01: Página inicial do acervo  

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 
Cada pasta foi organizada seguindo critérios distintos. A pasta de fotografias, como            

pode-se ver na figura 02, foi disposta em famílias com afinidade de conteúdo, como por               
exemplo, momentos em família, eventos religiosos ou comunitários. Já a pasta com relatórios             
(figura 03) preferiu-se organizá-la por documento, nomeando-a com o nome principal do            
arquivo de referência. Como a pasta de vídeos possui apenas um arquivo, ainda não foi               
definido o critério de organização. 

 
Figura 02: Pasta de fotografias

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Figura 03: Pasta de relatórios

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 
Resultados e Discussão 

O processo de arquivamento dos documentos está em processo de andamento, tendo            
em vista a grande quantidade de informações que precisam ser processadas e a cautela no               
manuseio, sendo os documentos antigos e frágeis, para que não exista alterações e,             
consequentemente, haja fidedignidade das informações. Grande parte dos documentos e fotos           
do padre Sabino foram escaneados e encontram-se disponíveis no google drive para acesso da              
população. 
 
Conclusões 

No contexto atual, em que ver-se a danificação de acervos, tanto por meio de              
acidentes, quanto pela ordem natural do tempo, o registro digital apresenta-se como uma             
solução de preservação da memória e divulgação de conteúdo para quem não possa acessá-lo              
presencialmente, de forma rápida e prática. Sendo assim, espera-se que o registro digital sirva              
não apenas como um instrumento nostálgico, mas que possibilite a construção de lições ou,              
quem sabe, de uma nova memória histórica e urbana para essa comunidade. 

Referências 
MORTIMER, Junia. Pensar por Imagens. In: JACQUES, Paola Berenstein. Nebulosas do 
Pensamento Urbanístico. Bahia: Edufba, 2018. p. 148-175. 
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MEETING POINT: CONECTANDO TALENTOS ÀS OPORTUNIDADES 

 

Ermesson Joffily Gomes de Brito1; Laís Pereira Vicente2; Mayk Wisley de Lima Leite2; 

Orlando Virginio Penha Júnior2; Thayna Karine Figuerêdo de Paz2; Vivianne dos Santos 

Morais2; Adriana Fumi Chim Miki3; Elmano Pontes Cavalcanti4.  

joffilybrito@gmail.com 

PET Administração, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 

Paraíba. 

 

EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

É de senso comum a exigência por parte do setor empresarial no que tange o requisito de 

experiências prévias dos discentes antes de ingressarem no mercado de trabalho e, esta não é 

uma problemática regional, mas de nível nacional. Diante disso, o presente estudo se justifica 

pela falta de mecanismos de relação direta entre o mercado trabalhista/empresarial e a 

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, no programa de graduação em 

Administração, fato que dificulta tanto os discentes conseguirem estágios, quanto à 

empregabilidade dos egressos. O objetivo do estudo foi a proposta de um projeto para 

aproximar universidade e mercado de trabalho e ao mesmo tempo avaliar a percepção da 

comunidade universitária sobre a validade da ação a ser desenvolvida no PET, portanto, 

metodologicamente foi uma Pesquisa-Ação Participante (PAP), cujos dados foram analisados 

quantitativamente. Entre os ações e resultados do projeto, uma Mesa Redonda reuniu 

profissionais-chaves ao tema e a apresentação da proposta do Meeting Point para a 

comunidade da UFCG. Os resultados da análise confirmam que existe uma lacuna de atuação 

da universidade no que tange a empregabilidade do estudante, e que o projeto proposto, a 

longo prazo, pode atenuá-la. 

 

Palavras – chave 

Empregabilidade. Pesquisa-Ação Participante. Profissionalização. Rede de contatos. 

 

Introdução 

Com a globalização, nos últimos tempos o mercado de trabalho tem se tornado cada 

vez mais exigente com a formação de seus profissionais, buscando sempre uma melhor 

experiência, conhecimentos em sua área de formação, e entre outros aspectos uma formação 

de qualidade. 

                                                
1PETiano discente (bolsista) do grupo PET Administração e discente do curso Administração da Universidade 

Federal de Campina Grande. 
2Colaborador do grupo PET Administração e discente do curso de Administração da Universidade Federal de 

Campina Grande. 
3Colaboradora do grupo PET Administração e docente do curso de Administração da Universidade Federal de 

Campina Grande. 
4PETiano tutor do grupo PET Administração e docente do Departamento de Administração e Contabilidade da 

Universidade Federal de Campina Grande. 
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O desenvolvimento científico e tecnológico, suporte fundamental da globalização, 

aumenta a complexidade do mundo e passa a exigir um profissional com competência para 

lidar com um número expressivo de fatores, exigindo um perfil profissional com habilidades 

cognitivas, técnicas especializadas e comportamentais. Com isso há uma crescente dificuldade 

enfrentada pelos responsáveis por recrutamento de pessoas em conseguir no mercado de 

trabalho, profissionais habilitados, para ocuparem as vagas disponíveis, colocando em 

discussão a eficiência no processo de formação e qualificação (GONDIM, 2002). 

Um ponto a se destacar é a ausência de obrigatoriedade de estágio em alguns 

programas de graduação, dificultando os convênios que podem conduzir ao aprendizado. Os 

estágios representam uma forma de “inserção profissional organizada”, estruturada na 

convergência dos sistemas educativo e produtivo, em que a escola/universidade já incorpora à 

formação de aspectos de aprendizado prático, preparando a socialização para o trabalho 

(ROCHA DE OLIVEIRA; PICCININI, 2012). 

 “O meeting point é o ponto de encontro de uma grande quantidade de fluxos 

comunicativos que tendem a constituir o sistema de expectativas do qual irá nascer a realidade 

sociocultural do encontro de superfícies. Este homologa os produtos aos consumidores, a 

venda à compra” (ibid., 1999, P.208). Perante tal definição, houve uma adaptação para o 

contexto abordado, o acadêmico. Diante disso, o estudo analisa o nível de relação direta entre 

o mercado trabalhista/empresarial e a Universidade Federal de Campina Grande no programa 

de graduação em Administração, fato que impacta sobre os discentes conseguirem estágios, 

bem como, a empregabilidade dos egressos. Tal lacuna é justificada por Gondim (2002), pois 

organização universitária, como qualquer outra esfera da educação formal, assume um duplo 

papel, o de educar e o de preparar profissionais para atender às novas demandas do mercado 

de trabalho. 

Partindo disso, foi criado o projeto Meeting Point, que tem como principal objetivo 

criar um link entre as empresas e os estudantes, gerando um banco de oportunidades de 

trabalho e a identificação das áreas mais proeminentes para a formação de 

intraempreendedores. Além disso, promover cursos e palestras que permita aos discentes uma 

maior preparação para o mercado de trabalho. Com base nisto, o objetivo deste estudo foi 

apresentar a proposta de um projeto para aproximar universidade e mercado de trabalho e 

avaliar a percepção da comunidade universitária sobre a validade da ação a ser desenvolvida 

no PET, sendo, então, uma Pesquisa-Ação Participante, que conforme Engel (2000) orienta 

pode ser aplicada em qualquer ambiente de interação social que se caracterize por um 

problema, no qual estão envolvidos pessoas, tarefas e procedimentos, e para o qual Tripp 

(2005) indica que deve haver o planejamento, implementação, descrição e avaliação de uma 

mudança ou prática no decorrer da pesquisa, constituindo-se as fases da Pesquisa-ação. 

 

Metodologia 

Esta pesquisa utiliza o método de Pesquisa-Ação Participante (PAP), ou Investigação 

Ação Participativa (IAP), sendo um tipo de método que une a pesquisa e a prática através da 

intervenção no objeto de pesquisa e, no qual o tipo de processo utilizado é de livre critério do 

pesquisador, pois depende dos objetivos e circunstâncias (TRIPP, 2005). A análise dos dados 

obtidos foi realizada através de estatística descritiva (frequência), portanto, a pesquisa se 

enquadra como quantitativa. A pesquisa-ação é a identificação de estratégias de ação 
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planejada que são implementadas e, a seguir, sistematicamente submetidas a observação, 

reflexão e mudança (GRUNDY; KEMMIS, 1982).   

A coleta de dados foi através de questionários e as análises utilizaram estatística 

descritiva. A atividade teve como atuantes alguns dos membros do PET administração, 

discentes e docentes, juntamente a UAAC/UFCG (Coordenação de estágios), sendo 

desenvolvida através de uma pesquisa de campo, em que, os alunos extraíram dados e 

informações diretamente da realidade do objeto de estudo, na implantação do projeto junto 

aos alunos do curso de Administração da UFCG. 

 

Resultados e Discussão 

O projeto foi proposto por um dos docentes do PET administração e ingressaram como 

membros atuantes sete PETianos. Entre os objetivos do projeto estão: (1) criar um link entre 

as empresas e a universidade, proporcionando o ponto de encontro entre o mercado e o 

estudante, um banco de oportunidades com cadastramento de currículos; (2) identificar o 

perfil profissional demandado em Campina Grande e região, a fim de proporcionar formação 

transversal que contribua para a empregabilidade dos estudantes e fomento ao 

intraempreendedorismo.  

Após várias reuniões do grupo de trabalho para o estabelecimento da operacionalidade 

do projeto do Projeto Meeting Point foi realizado um evento aberto a comunidade acadêmica 

da UFCG, em que houve uma mesa redonda reunindo um representante do setor privado, um 

representante de uma agência de estágio (CIEE), o representante institucional da Coordenação 

de Estágios da UFCG, uma aluna recém-egressa do curso de Administração da UFCG e uma 

profissional especialista em psicologia organizacional. Neste evento, foi apresentada a 

proposta para a comunidade UFCG e discutido pontos relativos à sua validez frente ao 

mercado laboral, bem como informado questões relativas aos estágios. Também foi 

desenvolvido um material auto didático mostrando quais os passos que os alunos deveriam 

executar para cadastrarem os seus currículos no banco de dados do PET Administração. Além 

disso, fez parte dos procedimentos iniciais do projeto a criação de um modelo padrão de como 

fazer os Currículos Vitae (CV). 

Assim, a presente Pesquisa-ação Participante permitiu um aprendizado acerca das 

organizações, bem como das lacunas a serem percebidas pelos estudantes que possam 

dificultar a sua entrada no mercado empresarial. No que tange à execução da atividade, é 

importante ressaltar alguns problemas durante a execução do projeto, especialmente 

relacionados à: i) o impasse entre a lei de Estágio Nacional e as normas internas da UFCG na 

liberação de estágios, pois a UFCG não está autorizando estágios de 6 horas diárias, mesmo 

quando não coincide com horário de aulas do estudante, fato que contraria a lei federal. Isso 

faz com que as empresas da região não queiram contratar estagiários da UFCG; e, ii) a baixa 

procura dos alunos no que tange a submissão do CV para formar o banco de dados.  

A mesa redonda que reuniu profissionais-chaves ao projeto e apresentou a proposta do 

Meeting Point para a comunidade da UFCG, além de outros pontos discutidos acerca do tema. 

Nesse evento, o mandatário da CIEE explicou para os estudantes presentes como funciona o 

processo da solicitação de estágio e todo suporte oferecido pela a agência. Também foi tratado 

pela psicóloga organizacional como uma pessoa deve se comportar em uma entrevista de 

emprego e todo o processo de seleção. Esta mesa-redonda que lançou o projeto teve 
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participação de 110 estudante, além de professores da UAAC/UFCG, os quais responderam o 

questionário que permitiu avaliar as variáveis “Importância do tema”, “Compreensão da 

proposta”, “Relevância do projeto” e “Avaliação geral”.  

 Quanto a “Importância do tema” pode-se observar mediante aos resultados, que 98% 

dos ouvintes presentes avaliaram entre muita e total importância o tema abordado. Isso 

demonstra um grande interesse dos estudantes no que diz respeito a oportunidades de 

emprego para os mesmos. Esse resultado pode ser confirmado através do comentário de um 

aluno na questão aberta do questionário: "Acredito que seja de suma importância para o 

alunado a preparação e o incentivo a despertar novas habilidades e moldá-los para nos 

qualificar no mercado". Também foi observado que, na variável “Compreensão da proposta”, 

uma taxa de 100% dos respondentes confirmou que entenderam os objetivos do projeto 

Meeting Point.  

 No que diz respeito à “Relevância do projeto” obteve-se um total de 94% de muita a 

total relevância. Por fim, 39% avaliaram o projeto com bom e 51% como excelente, obtendo 

uma avaliação geral positiva de 90%. Assim, observou-se que os alunos se interessam 

bastante por essa temática e propostas no mercado de trabalho. Pode-se confirmar isso 

mediante outros comentários feitos por alguns dos estudantes participantes da amostra: "Só 

tenho pontos positivos, tudo voltado para a vida prática do mercado. Ótimo conhecer essa 

realidade e o perfil que o mercado quer" e “É de extrema importância, principalmente para 

aqueles que não estão inseridos no mercado de trabalho". Outro comentário bastante 

pertinente por parte dos alunos foi o seguinte: "Excelente iniciativa, mostra a preocupação da 

universidade com o estudante", que nos remete ao comentário feito por Gondin, o qual 

enfatiza a importância do papel da Universidade não só em educar, mas em também preparar 

para o mercado de trabalho.  

 

Conclusões: 

 Após o encerramento das atividades durante o ano, e a verificação do retorno dado 

pelos alunos por meio dos questionários, tornou-se mais uma vez evidente a importância 

desse projeto. A criação de relações entre as empresas e os estudantes mesmo antes de sua 

formação e a oferta de cursos e palestras que os melhor preparem e sane as possíveis lacunas 

de habilidade, torna-se essencial para o desenvolvimento destes e sua preparação para o 

mercado de trabalho, bem como o apoio da UFCG para com as orientações e aprovações de 

estágio, e a possibilidade de criar oportunidades de trabalho e identificar as áreas mais 

proeminentes para a formação de intraempreendedores com o uso do banco de dados que 

dispõe dos currículos dos estudantes.  

 Com a realização da mesa redonda e o empenho dos envolvidos para criar a base de 

dados, parte desses objetivos pôde ser concluído com êxito. Porém, a execução dos cursos e 

palestras que complementariam a formação dos ingressantes, assim como, a solução dos 

problemas percebidos durante a o projeto, entre eles, a legislação de estágios da UFCG e a 

baixa procura dos alunos para complementação e expansão do banco de dados, necessitam de 

uma maior atenção e continuidade nos anos seguintes, permitindo o alcance total de todos os 

objetivos propostos, e ainda o crescimento dos estudantes e sua futura evidência no mercado 

de trabalho. 
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Para tal, algumas soluções estão sendo implementadas, como a efetuação de uma 

consulta formal ao jurídico da UFCG e à Coordenação de Estágios/ PRE, que está se 

posicionando e emitirá parecer a respeito da liberação dos estágios em atendimento a Lei 

Federal; a expansão do contato com os alunos para o recebimento dos currículos e assim 

entrar em contatos com as empresas e o planejamento das palestras e cursos pela equipe do 

Meeting Point para efetivação e apresentação das áreas de trabalho mais ofertadas e dos temas 

relacionados com as lacunas de habilidades. 

Pode-se concluir, que esta Pesquisa-Ação participante (PAP), por um lado, atendeu 

parcialmente seus objetivos, pois enquanto projeto deve ser uma ação de longo prazo e 

contínua e ainda falta um longo percurso para consolidar o Meeting Point PET 

Administração. Porém, por outro, lado este estudo atendeu seu objetivo de propor uma ação, e 

verificar seus resultados na comunidade acadêmica quanto a importância e pertinência do 

projeto. Além de ter contribuído para a aprendizagem dos envolvidos diretamente na PAP.
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EIXO TEMÁTICO: Inovação como meio de Transformação 

 

Resumo 

A Semana de Minicursos do IQ da UFRN (SMIQ) é uma ação já consolidada que 

visa discutir ciência e promover a integração entre acadêmicos de diferentes níveis. 

Inicialmente ministrada por professores, técnicos e outros profissionais, o Programa de 

Educação Tutorial (PET) da Química é hoje uma peça importante na SMIO. Nos anos 

anteriores, os minicursos ofertados pelo PET Química na SMIQ eram voltados para 

conteúdos trabalhados nas disciplinas dos cursos de química da UFRN. Apesar de 

importante, esta abordagem se sobrepõe, parcialmente, às atividades de monitoria e curso 

de nivelamento realizadas pelo grupo. Desta forma, o grupo decidiu que deveria passar a 

trabalhar temas que preenchessem lacunas das estruturas curriculares dos cursos 

oferecidos pelo IQ, mas que ao mesmo tempo fossem de interesse dos estudantes por 

conta de aspectos ligados à modernidade, interdisciplinaridade e importância para o 

cotidiano. O presente trabalho relata o minicurso de Química Medicinal oferecido pelo 

PET Química na SMIQ, a qual foi realizada no início do primeiro semestre de 2019. O 

minicurso de Química Medicinal teve êxito em seus objetivos propostos, especialmente 

no que se refere à inovação, geração de estímulo, e incentivo a uma formação acadêmica, 

incluindo participação em atividades de IC. A frequência dos participantes e discussões 

realizadas se traduzem em bons parâmetros para avaliar o sucesso da ação. Para os 

PETianos, o planejamento, elaboração e execução do minicurso de Química Medicinal 

foi bastante desafiadora, porém extremamente gratificante, além de virem de encontro 

com o propósito do PET. 
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Introdução 

 Há mais de uma década, durante a primeira semana de aula de cada semestre, o 

Instituto de Química (IQ) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

oferta a chamada Semana de Minicursos do IQ (SMIQ). Como um evento já consolidado, 

a referida ação tem como principais objetivos: i) promover uma maior integração entre 

discentes e docentes do IQ; ii) contribuir para a formação dos discentes, seja através de 

minicursos voltados para conceitos básicos da química, mas também para áreas que 

abordem aspectos modernos da ciência. Em sua grande maioria, os minicursos ofertados 

na SMIQ são ministrados por professores e técnicos do quadro efetivo do IQ, e também 

por discentes, tanto de pós-graduação quanto de graduação, onde dentro deste último 

grupo, se enquadra a participação dos participantes do Programa de Educação Tutorial 

(PET) dos cursos de química da UFRN.  

 Até o ano de 2018, os minicursos selecionados pelo PET Química para as edições 

da SMIQ eram primordialmente voltados para o fortalecimento na formação dos discentes 

do IQ no que se refere a tópicos contidos em disciplinas presentes na grade curricular dos 

cursos de química, além de ferramentas que pudessem auxiliar os estudantes nestas. 

Alguns exemplos incluem minicursos abordando estereoquímica de compostos 

orgânicos, estequiometria, ligações químicas, introdução à química experimental, uso do 

programa Excel entre outros. Apesar de importantes, estes temas são explorados quase 

que diariamente com os discentes do IQ através das monitorias ofertadas pelo PET 

Química, ou mesmo nos cursos de nivelamento promovidos pelo grupo no início dos 

semestres. Sendo assim, a partir do ano de 2019, o grupo optou por nortear seus 

minicursos em temas que incluam modernidade e relevância direta no cotidiano, e que 

em sua maioria são abordados de forma discreta nas disciplinas oferecidas pelo IQ. De 

fato, acredita-se que tal abordagem pode ser capaz de gerar estímulo adicional para os 

estudantes de química, tanto no que tange um melhor desempenho em disciplinas, e 

também para a participação de atividades de iniciação científica (IC) e outras atividades 

extracurriculares promovidas pelo IQ. 

Diante desta necessidade de renovação dos minicursos, de modo a criar novos 

desafios, sair do marasmo da rotina acadêmica, e disseminar novas ideias e práticas, tal 

como rege o Manual de Orientações Básicas do PET1, os membros do PET Química, em 

decisão democrática, optaram por abordar um dos temas mais atrativos e 

interdisciplinares da química: a Química Medicinal, uma área altamente interdisciplinar 

e de relevância para a sociedade, que tem como base o entendimento da natureza e a 

aplicação de estratégias químicas para promover soluções para problemas complexos2 

(Figura 1).  
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Figura 01: Intersecção de algumas áreas contempladas pela química medicinal 

Fonte: Autor, 2019. 

O presente trabalho relata o minicurso de Química Medicinal ofertado pelo PET 

Química na SMIQ do primeiro semestre de 2019. Esta proposta interdisciplinar tem como 

objetivos: fornecer estímulo e motivação adicional para os estudantes do IQ em seus 

cursos de graduação por meio do preenchimento de uma importante lacuna das grades 

curriculares dos cursos de química da UFRN; conscientizar os estudantes sobre o papel 

da química e do(a) profissional da área nas ciências de fronteira, como a medicina, 

biologia e farmácia; divulgar os avanços científicos e tecnológicos por meio da 

apresentação de pesquisas de ponta, inclusive realizadas por pesquisadores da UFRN; 

estimular os estudantes a participarem de programas de IC. 

  

Metodologia 

 O minicurso foi planejado e apresentado pelos PETianos, juntamente com o tutor.  

Dado o forte caráter interdisciplinar da Química Medicinal a estruturação dos minicursos 

se deu pela formação de grupos de PETianos em função das afinidades científicas (áreas), 

norteadas principalmente pelas atividades de IC que os mesmos realizam no IQ. Foram 

elaboradas apresentações orais de forma contemplar uma carga horária total de dez horas 

de minicurso, dividido em cinco dias. 

 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, com base no papel central da química dentro do tema selecionado 

para o minicurso, buscou-se evidenciar as contribuições das principais áreas da referida 

ciência (química inorgânica, físico-química, química analítica e química orgânica) no que 

se refere à interdisciplinaridade. Os grupos de trabalho foram divididos tomando proveito 

suas diversidades em termos de formação acadêmica, especialmente por conta das 

pesquisas realizadas pelos PETIanos, de forma individual, na iniciação científica. 
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Incialmente, foram abertas vinte vagas para participantes no minicurso. Para contemplar 

uma carga horária final de dez horas, os PETianos optaram por estruturar o minicurso de 

Química Medicinal conforme apresentado abaixo: 

 

● Dia 1: Introdução à Química Medicinal 

No primeiro dia de minicurso foram trabalhados temas como: o que é química medicinal; 

aspectos históricos; papel do químico medicinal; descoberta de novos fármacos; fármacos 

sintéticos; mecanismo de ação.  

 

● Dia 2: Desenvolvimento de Fármacos Orgânicos 

No segundo dia foi abordado a síntese e desenvolvimento de fármacos orgânicos, tocando 

em temas como farmacocinética e farmacodinâmica, como atuam os fármacos no nosso 

organismo, a descoberta dos primeiros fármacos e drogas e identificação e validação de 

drogas. 

 

● Dia 3: Desenvolvimento de Fármacos Inorgânicos 

No terceiro dia, aspectos como a presença de metais no corpo humano e a abertura de 

possibilidade de suas aplicações em fármacos sintéticos foram trabalhados. Esse 

momento foi destinado a exploração da Bioinorgânica, que é o ramo da bioquímica que 

estuda o papel dos metais (em particular dos metais de transição) no sistema biológico. 

 

● Dia 4: Nanotecnologia em Química Medicinal 

No dia quarto dia, tratamos dos conceitos de nanociência, nanomateriais, liberação 

controlada de fármacos e quimiosensores. Em especial, foram abordadas as novas 

estratégias baseadas em sistemas nanoestruturados para identificação e tratamento de 

doenças com altos índices de mortalidade. 

 

● Dia 5: Métodos Modernos de Análise de Sistemas Biológicos 

No quinto e último dia, contemplou-se a contribuição da química analítica para a 

medicina, num ponto de vista de rastreamento, diagnóstico e acompanhamento de 

doenças. Foram apresentados conceitos de espectroscopia, quimiometria e de métodos de 

análise de dados de origem química. 

 

Com a realização dos minicursos, que os estudantes se mostraram altamente 

interessados pela Química Medicinal, especialmente os que cursavam períodos mais 

avançados no curso, ou mesmo estudantes de pós-graduação. Um parâmetro que pode ser 

usado como comprovar o interesse dos participantes foi a frequência de participação. 

Diferente de minicursos ofertados em outros semestres, o presente minicurso contou 

ampla participação do público alvo do início ao fim. Na medida em que o minicurso ia se 

desenvolvendo, as dúvidas dos estudantes inscritos eram discutidas pelos PETianos. Um 

ponto interessante do minicurso se refere à apresentação de importantes trabalhos de 
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pesquisa realizados por pesquisadores do IQ (de diferentes áreas), o que certamente atraiu 

a atenção dos estudantes para a possibilidade de engajamento em atividades de IC. 

Acredita-se que todos estes aspectos positivos originados do minicurso de 

Química Medicinal podem contribuir sobremaneira para a formação complementar dos 

estudantes dos cursos de química da UFRN, de forma a gerar estímulos para suas vidas 

acadêmicas, corroborando para melhores desempenhos, menores reprovações, e combate 

à evasão escolar. 

 

Conclusões: 

 O minicurso de Química Medicinal promovido pelo PET Química UFRN teve 

êxito em seus objetivos propostos, especialmente no que se refere à inovação, geração de 

estímulo, e incentivo a uma formação acadêmica, incluindo participação em atividades 

de IC. A frequência dos estudantes se mostrou um parâmetro interessante para avaliar o 

interesse dos alunos, tendo sido verificado que praticamente todos os participantes 

estiveram presentes em todos os dias e minicurso. Fato que também comprova o sucesso 

da ação diz respeito ás discussões realizadas, bem como a solicitação do material utilizado 

por parte dos estudantes, visando maior aprofundamento no assunto. Além disso, o grupo 

percebeu que uma melhoria deveria ser feita para ajudar na fixação do conteúdo abordado, 

fazendo uso de aulas práticas para que houvesse o contato dos alunos com o tema 

abordado, ficando assim como meta a ser contemplada na próxima execução do 

minicurso. Com relação aos PETianos, propriamente ditos, a realização da atividade foi 

bastante desafiadora, mas extremamente gratificante, especialmente por tratar de temas 

complexos, requerendo estudo, preparação, integração, e que resultou em um resultado 

final bastante positivo. 
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EIXO TEMÁTICO: Sustentabilidade como meio de transformação 

 

Resumo 

O curso teve como enfoque o estudo da ecologia e biologia em geral da herpetofauna, tendo 

em vista que muitas pessoas possuem uma visão equivocada desses animais, resultando em 

maus tratos e morte dos mesmos. No curso, foi visto a importância desses animais para o 

ecossistema do planeta e sobre suas características que os tornam únicos e essenciais para a 

economia. Então, o minicurso teve como objetivo complementar os conhecimentos básicos em 

herpetologia envolvendo a ecologia e biologia dos animais estudados, com uma abordagem teórica e 

prática. A metodologia utilizada pelo grupo consistiu em duas etapas, onde na primeira os 

ministrantes do curso convidados pelo PET Biologia realizaram uma apresentação para que os 

participantes pudessem se familiarizar com o assunto, e o segundo momento equivaleu a uma 

visita dos integrantes do curso ao Núcleo Regional de Ofiologia (NUROF) da Universidade Federal 

do Ceará (UFC), para poderem ver na prática o que foi visto em sala na teoria. A atividade teve como 

resultado uma maior compreensão e conscientização dos participantes, pelo assunto abordado, 

contribuindo assim para a formação acadêmica dos mesmos. Portanto, concluímos que a atividade 

alcançou seus objetivos, pois pôde proporcionar novos conhecimentos e experiências tanto 

para os participantes quanto para o grupo PET Biologia. 

Palavras – chave: Herpetologia. Ecologia. Estudos 

 

Introdução 

 A herpetologia é um ramo da zoologia dedicado ao estudo dos répteis e anfíbios, 

estudo esse que engloba a ecologia, fisiologia, comportamentos, anatomia e paleontologia 

desses animais. O Brasil possui uma grande diversidade de anfíbios e répteis, com 

aproximadamente 1080 espécies de anfíbios (SEGALLA et al., 2016) e 733 de répteis 

(COSTA e BÉRNILS, 2015). Os anfíbios são atualmente classificados em três Ordens 

viventes: Anura (representada por Sapos, Rãs e Pererecas), Caudata (representada por 

                                                
1 Gabriel Silva de Melo bolsista do grupo PET Biologia e discente do curso Ciências Biológicas-Licenciatura da 
Universidade Estadual do Ceará. 
2 Caio Ezequiel Russo Farias bolsista do grupo PET Biologia e discente do curso Ciências Biológicas-

Licenciatura da Universidade Estadual do Ceará. 
3 Oriel Herrera Bonilla tutor do grupo PET Biologia e Prof. Associado ao CCBio do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Estadual do Ceará. 
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Salamandras e Tritões) e Gymnophiona representada por Cobras-cegas e Cecílias (FERES et 

al., 2011). Os répteis atualmente são classificados em quatro Ordens viventes: Testudines 

(representada por Cágados, Jabutis e Tartarugas), Squamata (representada por Anfisbenas, 

Serpentes e Lagartos), Crocodylia (representada por Crocodilos, Jacarés e Cadiais) e 

Sphenodontia (representada pelos Tuataras) (BERNARDE & MACHADO, 2006).  

 Anfíbios e répteis são animais de extrema importância ecológica para o planeta, por 

serem reguladores do crescimento populacional de diversos outros grupos de seres 

invertebrados e vertebrados, mantendo, dessa forma, o equilíbrio ecológico, pois a 

herpetologia permite utilizar a presença e a ausência dos organismos, principalmente os 

anfíbios, de seus habitats como bioindicadores de desequilíbrio ecológico e nas mudanças 

climáticas ocorridas no planeta. Também possuem importância econômica e social, visto que 

em algumas regiões são fonte de alimento para muitas pessoas e, além disso, as toxinas e 

venenos produzidos por estes animais são utilizados na medicina humana para combater 

doenças e evitar danos desencadeados pelo ataque dos mesmos. (BOAS et al., 2014). O 

conhecimento gerado com esses estudos nem sempre é bem aplicado e, por conta da 

importância científica e econômica dos anfíbios e répteis, muitos desses animais são 

comercializados no tráfico de animais silvestres, que arrecada em torno de US$ 10 bilhões por 

ano, sendo a terceira atividade ilegal que mais arrecada dinheiro, perdendo apenas para o 

tráfico de drogas e o comércio não autorizado de armas (PIRES et al., 2015), além de que, 

apesar da grande diversidade da herpetofauna no planeta, muitas pessoas não compreendem 

sua importância, e, devido a crenças populares e estórias, acabam tendo uma concepção 

equivocada destes animais, resultando em maus tratos e morte dos mesmos. Portanto toda 

essa riqueza faunística e esse grande conhecimento biotecnológico devem ser usados de forma 

consciente, sem prejudicar o equilíbrio ambiental.  

 Desse modo o minicurso teve como objetivo complementar os conhecimentos básicos 

em herpetologia envolvendo a ecologia e biologia dos animais estudados, com uma 

abordagem teórica e prática. Por meio do minicurso os alunos puderam vivenciar a 

experiência da prática, de considerável importância na assimilação dos conhecimentos 

teóricos. 

 

Metodologia 

 O curso de ecologia de répteis e anfíbios ocorreu no segundo semestre do ano de 2018 

no mês de agosto, início do semestre da Universidade Estadual do Ceará, mais 

especificamente iniciado no dia 8 e finalizado no dia 10, com a parte prática. Teve uma carga 

horária total de 16 horas, ocorrendo, portanto, em 3 dias. Foi ministrado pelo professor Daniel 

Cassiano Lima, doutor em  Ciências Biológicas pelo programa de Pós-Graduação em 

Biodiversidade Animal da Universidade Federal de Santa Maria (PPGBA-UFSM) e tutor do 

grupo de discussão em Herpetologia da Universidade Estadual do Ceará (GDH-UECE). A 

atividade foi dividida em duas etapas. A etapa teórica ocorreu na sala de vídeo do Centro de 

Ciências da Saúde (CCS), nos dias 8 e 9, onde os participantes conheceram diversos grupos 
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taxonômicos de repteis e anfíbios, assim como a ecologia e importância desses animais. A 

segunda etapa ocorreu no último dia do curso, 10, sendo essa a parte prática, no Núcleo 

Regional de Ofiologia da Universidade Federal do Ceará (NUROF-UFC), onde os 

participantes tiveram o contato direto com os animais estudados, principalmente as serpentes, 

que foi ensinado como funciona a captura e manejo correto. Essa segunda parte foi ofertada 

durante o turno da manhã e da tarde, para que todos os participantes pudessem ter a 

oportunidade de terem a experiência prática do que foi visto em sala. A visita ao NUROF foi 

o fechamento do curso, pois além de um momento de aula prática e de interação com os 

animais, foi também tirado todas as dúvidas que restaram para os participantes. O professor 

Daniel, juntamente com a equipe do NUROF se demonstraram bastante dispostos em tirar 

essas dúvidas e ensinar a funcionalidade do manejo dos animais. Os inscritos no curso 

também tiveram a oportunidade de conhecer as áreas de estudo do núcleo e seus aposentos.  

 

Resultados e Discussão 

 O curso de ecologia de répteis e anfíbios ofertado pelo PET Biologia em 2018 foi bem 

aceito pelos participantes, pois contribuiu para a formação acadêmica dos mesmos. O assunto 

que foi abordado durante o curso é muito importante para a formação do Biólogo, pois trata 

da zoologia e ecologia desses animais, nos mostrando o quão relevante e de extrema 

importância eles são para o ecossistema e a humanidade em si. Foi de grande relevância para 

a formação dos participantes, também, as atividades práticas feitas no NUROF, pois serviu 

como aprendizado para como lidar com a ocorrência de alguma serpente em suas casas, ou 

outros ambientes. Ou seja, com o curso, tivemos a oportunidade de conscientizar as pessoas 

sobre esses animais, que são rodeados de mitos, pois as crenças populares associadas à falta 

de conhecimento sobre a herpetofauna pode concretizar conceitos inadequados nas pessoas e 

aumentar sentimentos negativos por estes animais (DIAS et al, 2018). 

 

Figura 01: Aula teórica do curso Ecologia de Répteis e Anfíbios. 

 

 
Fonte: Arquivo PET Biologia (2018) 
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Figura 02: Aula prática do curso Ecologia de Répteis e Anfíbios, no NUROF. 

 

 
Fonte: Arquivo PET Biologia (2018) 

 

Figura 03: Aula prática de manejo de serpentes, no NUROF. 

 

 
Fonte: Arquivo PET Biologia (2018) 

 

Conclusões:  

 O curso obteve uma alta demanda, devido ao pouco assunto em herpetologia abordado 

dentro da graduação, fazendo com que os petianos trabalhassem melhor em grupo, 

contribuindo para o crescimento pessoal e acadêmico dos mesmos. Além de uma melhor 

formação acadêmica dos participantes, pois complementa assuntos vistos na graduação e fez 

com que todos tivessem uma experiência prática sobre o manejo de serpentes e, claro, foi 

quebrado vários tabus e mitos que existem sobre esses animais tão importante para o 

ecossistema do planeta. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

Resumo 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, tem por objetivo atender produtores 

rurais e alunos de ensino superior de forma gratuita, afim de promover cursos de capacitação, 

melhorando o desenvolvimento agropecuário em termos de qualidade e inovação. Os cursos do 

SENAR, proporcionam mudanças de atitudes do produtor rural, melhorando produção de 

alimentos, em qualidade e quantidade, garantindo melhor rentabilidade do negócio adotado. 

Aos profissionais técnicos, traz o conhecimento das realidades do campo e do produtor, 

melhorando o atendimento técnico à propriedade. Vendo a necessidade de cursos 

profissionalizantes, o PET criou um intermédio entre o programa SENAR- PR e a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – Campus Dois Vizinhos, afim de promover, minicursos 

profissionalizantes, com temas diversificados, aumentando o enriquecimento curricular e 

fomentando o conhecimento teórico de forma prática. A efetuação dos cursos é dada através da 

parceria com o SENAR e Sindicato Rural da cidade de Dois Vizinhos - PR, onde mediante 

acerto de datas e temas, o PET Produção Leiteira divulga os cursos para a comunidade 

acadêmica, realiza as inscrições, e prepara a logística do mesmo. No ano de 2018, obtiveram-

se a realização de dois minicursos:  Manejo de Plantas Daninhas em Plantio Direto e Manejo 

de Bovinocultura de Leite. 

Palavras – chave  
Produção Agropecuária; Qualidade no campo; Produção de alimentos; Conhecimento prático.  

 

                                                
1 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Produção Leiteira – Conexões e Saberes e discente do curso 

Engenharia Florestal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
2, 5, 6,7, 8, 10, 11 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Produção Leiteira – Conexões e Saberes e discente do 

curso de Zootecnia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
3, 4, 9, 12 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Produção Leiteira – Conexões e Saberes e discente do curso 

de Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
13 PETiano/a tutor/a do grupo PET Produção Leiteira – Conexões e Saberes e docente do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
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Introdução 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, criado pela Lei nº 8.315, de 

23/12/91, é uma entidade de direito privado, paraestatal, mantida pela classe patronal rural. Esse 

programa tem por objetivo atender pessoas da zona rural (produtores rurais) e alunos de ensino 

superior de forma gratuita, afim de promover cursos de capacitação, de forma a melhorar o 

desenvolvimento agropecuário em termos de qualidade e inovação (SENAR, 2019). 

Os cursos do SENAR, proporcionam mudanças de atitudes do produtor rural, 

melhorando ainda mais a produção de alimentos, em qualidade e quantidade, garantindo melhor 

rentabilidade do negócio adotado. 

Aos alunos de ensino superior, principalmente aos vinculados à área de agrárias, os 

cursos profissionalizantes oferecidos pelo programa, são de extrema importância, pois 

apresentam metodologia simples e prática sobre o assunto abordado, o que permite uma visão 

ampla da área rural e do produtor que trabalha todos os dias, lutando por uma qualidade de vida 

melhor. Ou seja, é necessário que o profissional das agrárias/consultor técnico conheça as 

realidades do campo e do produtor, melhorando o atendimento técnico à propriedade.  

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (2019), tendo em vista o programa especial 

em campo, afirma que a agropecuária brasileira tem hoje um nível elevado de sofisticação de 

suas operações, novas carreiras e novos perfis profissionais. Os requisitos de cada cadeia 

produtiva, indo desde laboratório de pesquisa até o ponto de venda no supermercado, na feira 

ou no porto, demandam diversas habilidades e competências. Por isso, o SENAR é a escola que 

tira a tecnologia das prateleiras e leva ao campo, onde há necessidade, e aplica as pesquisas, 

onde há demanda. Para auxiliar agricultores e pecuaristas na chamada resiliência climática, o 

Serviço busca novos parceiros internacionais e desenvolve ações, programas e projetos voltados 

para a sustentabilidade. 

Mediante à justificativa e as limitações das grades curriculares (atividades práticas) dos 

cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná, Campus Dois Vizinhos, o PET Produção Leiteira, criou um intermédio entre o 

programa Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR –PR) e a Universidade, afim de 

promover, em datas estratégicas, minicursos profissionalizantes, gratuitos, com temas 

diversificados inseridos na área das agrárias, aumentando o enriquecimento curricular e 

fomentando o conhecimento teórico de forma prática. 

 

Metodologia 

 

A efetuação dos cursos é dada através da parceria com o SENAR e Sindicato Rural da 

cidade de Dois Vizinhos - PR, onde mediante acerto de datas e temas, o PET Produção Leiteira 

divulga os cursos para a comunidade acadêmica, realiza as inscrições, e prepara a logística do 

mesmo. Os cursos possuem duração variada, podendo ser de 8 até 36 horas, de acordo com o 

conteúdo programático. Ressalta-se que se as vagas não forem preenchidas por alunos de 

graduação, as inscrições são abertas para professores e demais servidores do Campus. 

Com a formação de um grupo de no mínimo 10 pessoas, o curso é efetivado.  As aulas 

teóricas ocorrem na sede do Sindicato Rural, ou nas dependências da UTFPR-DV, ministradas 

por um profissional fornecido pela equipe SENAR. Após o embasamento teórico, os 

participantes se direcionam ao Campus da UTFPR – DV, onde o curso é finalizado na fazenda 

experimental, com realizações de atividades práticas relacionadas ao conteúdo teórico. 
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E por fim, o grupo PET juntamente da diretoria do Campus fornece certificação para os 

participantes. 

Resultados e Discussão 

 

No ano de 2018, obtiveram-se a realização de dois minicursos. Um deles, relacionado 

ao curso de agronomia: “Manejo de Plantas Daninhas em Plantio Direto”, realizado no dia 18 

de junho de 2018; e, o segundo voltado para o curso de Zootecnia: “Manejo de Bovinocultura 

de Leite”, realizado nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2018. Os cursos tiveram duração de 8 e 24 

horas, respectivamente. 

O serviço de Manejo de Bovinocultura de Leite oferecido, teve como objetivo principal 

apresentar de forma prática, a técnica de vacinação intramuscular, teste da raquete e caneca de 

fundo preto para a identificação e/ou grau de mastite, descorna de bezerros, retirada de sangue 

e avaliação do escore corporal. Todo o embasamento teórico ocorreu na sede do sindicato dos 

trabalhadores rurais de Dois Vizinhos e a prática na fazenda da Universidade, mais 

especificadamente na Unepe Bonino de Leite. 

Já o curso de Manejo Integrado de Plantas Daninhas, buscou apresentar técnicas que 

minimizem o ataque de plantas daninhas em plantios agronômicos. Neste, teve apenas 

embasamento teórico, devido as condições climáticas do dia não permitirem saída a campo.  

Em ambos os minicursos ofertados, ouve participação total de alunos de graduação, 

tendo 10 alunos inscritos na área de agronomia e 12 na área de Zootecnia.  

 

Conclusões: 

 

Para que esse projeto contemple o eixo, “Indissociabilidade da Tríade como meio de 

transformação”, o PET Produção Leiteira, realiza todo início de semestre, a apresentação do 

projeto aos novos alunos da Universidade, incentivando-os na participação das atividades 

desenvolvidas pelo grupo, tendo em vista melhor desenvolvimento acadêmico. 

Entretanto, os cursos realizados pelo Serviço de Aprendizagem Rural no ano de 2018, 

proporcionou experiências e aprendizados extras para os acadêmicos envolvidos, aprimorando 

ainda mais os conhecimentos teóricos confeccionados a partir do curso de graduação. E, além 

disso auxiliou para o crescimento e /ou transformação profissional dos mesmos.  

Referências: 

SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Programa Especial, SENAR em campo. 

2019. Disponível em: <https://www.cnabrasil.org.br/senar>. Acesso em 28 de Abril de 2019. 
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Figura 01: Turma do minicurso: Manejo de Plantas Daninhas em Plantio Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PET Produção Leiteira (2018) 

 

 

Figura 02: Turma do minicurso de Manejo de Bovinocultura de Leite 

Fonte: PET Produção Leiteira (2018) 

 

 

Figura 03: Aula teórica de Manejo de Bovinocultura de Leite 

Fonte: PET Produção Leiteira (2018) 
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Figura 04: Atividade prática de Manejo de Bovinocultura de Leite 

Fonte: PET Produção Leiteira (2018) 
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 
 
 

Resumo 
Este trabalho evidencia-se como uma análise do evento “Mulher, Espaço e Política”,            
organizado pelo Programa de Educação Tutorial em Políticas Públicas (PETPP) da           
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em junho de 2018. O evento,            
composto por mesas de discussão, teve por objetivo proporcionar um espaço de diálogo sobre              
a participação feminina no campo político, majoritariamente ocupado por figuras masculinas.           
As participantes das mesas, mulheres com atuação política no Estado do Paraná,            
compartilharam com os presentes as suas trajetórias, motivações e dificuldades, a fim de             
fomentar o debate sobre o papel da mulher na esfera pública, bem como, incentivar uma               
participação feminina de maior expressividade. Com aporte em referencial bibliográfico,          
também está presente neste trabalho a discussão a respeito da importância da atuação do PET               
na busca pela equidade de gênero. Finalmente, apontam-se as percepções possibilitadas a            
partir da organização deste evento como contribuições para o planejamento de ações e             
atividades futuras com foco em tal temática. 
 
Palavras – chave  
Equidade de gênero, participação feminina, representação política 
 

1 Petiana discente bolsista do grupo PET Políticas Públicas e discente do curso Design da Universidade                
Tecnológica Federal do Paraná 
2 Petiana discente bolsista do grupo PET Políticas Públicas e discente do curso Letras da Universidade                
Tecnológica Federal do Paraná. 
3 Petiana discente bolsista do grupo PET Políticas Públicas e discente do curso Design da Universidade                
Tecnológica Federal do Paraná 
4 Petiana discente bolsista do grupo PET Políticas Públicas e discente do curso Comunicação Organizacional da                 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
5 Petiana discente bolsista do grupo PET Políticas Públicas e discente do curso Design da Universidade                 
Tecnológica Federal do Paraná 
6 Petiana discente bolsista do grupo PET Políticas Públicas e discente do curso Administração da Universidade                 
Tecnológica Federal do Paraná 
7 Petiana discente bolsista do grupo PET Políticas Públicas e discente do curso Design da Universidade                 
Tecnológica Federal do Paraná 
8 Petiano discente bolsista do grupo PET Políticas Públicas e discente do curso Design da Universidade                 
Tecnológica Federal do Paraná 
9 Petiano tutor do grupo PET Políticas Públicas e docente do Departamento de Gestão e Economia e do                  
Programa de Pós Graduação em Planejamento e Governança Pública da Universidade Tecnológica Federal do              
Paraná 
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Introdução 

O PET Políticas Públicas (PETPP) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná           
(UTFPR) é um grupo interdisciplinar, conexão de saberes, do qual participam estudantes de             
variados cursos, o que lhe confere uma ampla diversidade de áreas de conhecimento. O              
PETPP visa fomentar a pesquisa e o debate sobre questões relacionadas às Políticas Públicas,              
alicerçadas na construção de conhecimento sobre o tema e de sua contextualização, por meio              
da realização de ações de ensino, pesquisa e extensão, voltadas para a comunidade acadêmica              
e para a comunidade externa. Devido a grande variedade de áreas e possibilidades de              
investigação no âmbito das Políticas Públicas, o PETPP divide suas pesquisas em três linhas              
epistemológicas: “Saúde e Assistência Social”, “Educação e Cultura”, e “Tecnologia,          
Desenvolvimento e Meio Ambiente”.  

Como previsto pelo Manual de Orientações Básicas dos Programas de Educação           
Tutorial (2006), dentre os objetivos específicos do PET encontra-se a formação de um             
profissional crítico e atuante, sendo um dos meios para atingi-lo a “discussão de temas éticos,               
sócio-políticos, científicos e culturais relevantes para o País e/ou para o exercício profissional             
e para a construção da cidadania”.  

Dessa forma, reconhece-se como necessária a questão do fomento à equidade de            
gênero, uma vez que, apesar das diversas conquistas sociais obtidas pelas mulheres ao longo              
dos anos, ainda existem muitos obstáculos a serem superados. A participação feminina nas             
esferas de poder e tomada de decisões, por exemplo, não representa proporcionalmente sua             
presença na totalidade da sociedade. 

Desde os anos 90, (BOLOGNESI, 2012) houve a aplicação de ações afirmativas,            
como a cota para as mulheres nas candidaturas aos cargos eletivos, que pode ser tomada como                
uma política pública, sendo uma discriminação positiva que visa garantir direitos a uma             
minoria específica. 

Mesmo com tal medida, a participação das mulheres em cargos políticos em            
quantidade expressiva não se efetiva, devido a uma série de fatores que devem ser observados               
e discutidos por toda sociedade. 

A partir da problemática exposta, e, considerando que as políticas públicas para a             
garantia da equidade de gênero se apresentam como transversais a todas as linhas de pesquisa,               
o PETPP busca promover ações que fomentem a visibilidade da temática. Assim, surge o              
evento “Mulher, Espaço e Política”, organizado não de forma a debater política partidária,             
mas como uma oportunidade de compartilhamento de experiências de mulheres com           
vivências políticas, na qual possam apresentar suas motivações, suas dificuldades e apontar            
caminhos para a superação das desigualdades.  

Ao relatar a experiência do PETPP na construção de tal ação, este trabalho pretende              
sinalizar aos grupos PET a necessidade e essencialidade de promoção da equidade de gênero,              
bem como, para os obstáculos ainda presentes na abordagem da questão. 
 
Metodologia 

O presente trabalho está centrado no relato de experiência acerca da organização do             
evento “Mulher, Espaço e Política”, desenvolvido de forma objetiva e crítica. As motivações             
para a realização do evento e, consequentemente, deste trabalho, encontram aporte em            
referencial teórico presente em documentos, artigos, livros e em outras publicações de            
semelhante natureza. 
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Resultados e Discussão 

Nos dias 20 e 21 de junho de 2018 o PETPP organizou, na UTFPR, o evento “Mulher,                 
Espaço e Política”, aberto a toda comunidade. Com objetivo de fomentar o diálogo acerca da               
participação feminina na esfera política, foram estruturadas mesas de discussão, uma a cada             
dia, das quais participaram mulheres que, de diferentes formas, se fizeram representativas na             
vida pública no Estado do Paraná. O evento não esteve centrado na discussão de políticas               
partidárias, mas no compartilhamento das experiências das participantes, a fim de traçar uma             
imagem da presença das mulheres no espaço político, apresentando as motivações, obstáculos            
e incentivando outras a assumirem estas posições.  

Desde as primeiras concepções a respeito da ação a ser elaborada, fez-se importante             
pensar a política e suas representantes sob a ótica da pluralidade de ideias. Dessa forma, as                
participantes deveriam representar diferentes posicionamentos ideológicos, sendo defensoras        
de múltiplas causas e valores e possuindo filiações partidárias distintas (para as quais tal              
característica fosse aplicável). 

Na mesa do primeiro dia de discussões, 20 de junho, estiveram presentes: Ana Cristina              
Viana, Professora Josete e Vanessa Santos. A fim de que se pudesse perceber a importância               
de suas atuações, bem como a diversidade de suas trajetórias, foram apresentadas algumas             
informações obtidas das próprias participantes: 

A advogada Ana Cristina Viana, mestra em Políticas Públicas pela Universidade           
Federal do Paraná (UFPR) é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do             
Paraná (PUCPR) e em Comunicação Social (Habilitação em Jornalismo) pelas Faculdades           
Integradas do Brasil (UNIBRASIL). Especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de           
Direito Romeu Felipe Bacellar e em Sociologia Política pela UFPR. Também atua como             
coordenadora Acadêmica do Grupo Política por.de.para mulheres e Presidenta do Instituto           
Política por.de.para Mulheres. 

Professora Josete é filiada ao PT desde 1990, foi eleita vereadora pela primeira vez em               
2004, reelegendo-se em 2008, 2012 e 2016. É graduada em Ciências Biológicas pela UFPR,              
onde também se especializou em Organização do Trabalho Pedagógico. Foi presidente do            
Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (SISMMAC) e dirigente           
estadual da Central Única dos Trabalhadores (CUT). 
A experiência em política partidária de Vanessa Santos está vinculada à fundação nacional             
política da Rede Sustentabilidade, tendo acompanhado o processo desde a fundação até o             
registro do partido. Participou também do processo de implantação da Rede no Estado do              
Paraná. Estuda Sociologia pela UNOPAR e atua como voluntária do curso UBUNTU do             
Educafro. Também acompanha a Associação dos Moradores da Vila Parque Industrial           
(APREMAVI). 

Participaram da mesa de discussões do segundo dia do evento “Mulher, Espaço e             
Política”, 21 de junho, Maria Letícia Fagundes, Maria Regina Canônico e Roseli Isidoro. Com              
base em informações fornecidas pelas participantes, apresentam-se, de forma concisa, alguns           
elementos que dão dimensão de suas atuações representativas frente à sociedade: 

A vereadora Maria Letícia Fagundes, eleita pelo Partido Verde (PV), é médica            
formada pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná (Fempar) e pós-graduada pela            
Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto (FMRP-USP) na especialidade de ginecologia.            
É médica legista de carreira no Instituto Médico Legal do Paraná (IML-PR), onde faz frente               
aos direitos das mulheres no atendimento às vítimas de violência doméstica. É presidente da              
Comissão de Saúde, Bem-Estar Social e Esporte da Câmara Municipal de Curitiba. 

Maria Regina Canônico é Presidente do Diretório do partido PODEMOS MULHER           
no Estado do Paraná. Possui Mestrado em Engenharia Civil/Licitação de Obras Públicas pela             
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UTFPR e graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Norte do Paraná             
(UENP). Atualmente, ocupa a função de Diretora de Orçamento, Finanças e Contabilidade na             
UTFPR. Foi eleita como suplente do Conselho Universitário da UTFPR em 2014, tendo             
assumido como efetiva em 2017, assim como foi eleita para o cargo de assessoria              
administrativa da Coordenação Nacional dos Diretores de Contabilidade e Finanças das IFES            
(2017/2019). 

Atualmente filiada ao PDT, Roseli Isidoro foi vereadora em Curitiba de 2003 a 2008.              
É servidora aposentada da UFPR, onde foi Pró-Reitora de Gestão de Pessoas. Fundadora e              
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Instituições Federais de Ensino            
Superior no Estado do Paraná - SINDITEST-PR. Foi secretária de Políticas para as Mulheres              
(SPM) da Prefeitura de Curitiba de 2013 a 2016. Presidiu o Conselho Municipal dos Direitos               
da Mulher e integrou o Fórum Nacional de Gestoras de Políticas para as Mulheres da SPM.                
Atualmente integra o Movimento Mulheres do Brasil - Núcleo Paraná. 

A diversidade de atuações e posicionamentos das participantes do evento foi refletida            
em suas falas, que demonstraram as especificidades de suas trajetórias. No entanto, foi             
possível traçar paralelos, reconhecer recorrências compartilhadas graças ao denominador         
comum de serem mulheres ocupando espaços de tomada de decisões, aos quais seu acesso se               
deu de forma historicamente recente, por intermédio de conquistas dos movimentos sociais. 

Se fizeram presentes nos discursos, temáticas referentes ao preconceito enfrentado          
desde o âmbito familiar, chegando às relações com seus pares em espaços de predominância              
masculina, nos quais, os relatos das participantes permitem constatar a necessidade de            
constante validação de suas capacidades políticas e representativas. 

Bastante pontuada também, foi a questão da “dupla jornada”, retrato de uma sociedade             
que delega apenas às mulheres as responsabilidades com as atividades domésticas e cuidados             
com a família. Tal cobrança, representa uma sobrecarga, um acúmulo de funções na vida              
pessoal e profissional, que se mostra como um grande obstáculo para a atuação feminina no               
espaço político. 

É importante ressaltar que, apesar da divulgação, de diversos cumprimentos recebidos           
pelo PETPP em reconhecimento à importância do tema e da relevância da atuação das              
integrantes das mesas de discussão, o evento não contou com expressiva adesão de público.              
Esse fato, esteve presente nas falas das participantes, que fizeram diversos apontamentos            
sobre as possíveis causas da baixa participação, figurando dentre estas, sobretudo, a “dupla             
jornada”, como fator de impedimento da participação feminina, não apenas nas esferas            
públicas, mas também nas discussões promovidas no espaço coletivo. 
 
Conclusões: 

Com base no relato da experiência da construção do evento “Mulher, Espaço e             
Política”, que teve por objetivo trazer visibilidade às discussões sobre a participação feminina             
na esfera política, é possível obter-se algumas conclusões. 

A importância de fomentar discussões a respeito da equidade de gênero deve estar             
presente na atuação dos grupos PET, uma vez que estes possuem em sua própria definição a                
responsabilidade de refletir sobre as questões da sociedade em que se inserem, dentre elas, o               
espaço das mulheres, ainda obstaculizado na sua efetivação de maneira igualitária. 

Quanto ao PETPP, percebe-se a importância de pensar as políticas públicas não apenas             
para a participação feminina na política, mas também para o alcance da equidade de gênero               
em sua amplitude. Para tal tarefa, criar espaços com protagonismo das mulheres, rompendo             
barreiras da desigualdade de gênero é fundamental para a escuta de suas contribuições para a               
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pesquisa e implementação de políticas efetivas, que atendam às demandas dessa parcela da             
população. 

Vale ainda apontar como um dos aprendizados obtidos com a realização do “Mulher,             
Espaço e Política”, a percepção de que o formato tradicional de promoção de eventos, embora               
importante, muitas vezes não é capaz de atingir de forma tão eficiente os públicos aos quais se                 
destina. É preciso repensar os espaços de diálogo com a sociedade, considerar singularidades             
e buscar construir novos formatos que possibilitem o alcance das discussões promovidas nos             
âmbitos acadêmicos para a comunidade com a qual se relacionam. 

 
Referências: 
ARAÚJO, Clara. Partidos políticos e gênero: mediações nas rotas de ingresso das mulheres na              
representação política. Revista de Sociologia e Política , Curitiba, v. 24 p. 193-215, 2005. 
 
BÁSICAS, Manual de Orientações. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2006. Disponível           
em:  
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=338-manu
alorientabasicas&category_slug=pet-programa-de-educacao-tutorial&Itemid=30192> Acesso  
em: abril de 2019.  
 
BOLOGNESI, Bruno. A cota eleitoral de gênero: política pública ou engenharia eleitoral?            
Paraná Eleitoral: revista brasileira de direito eleitoral e ciência política , v. 1 p 113 - 129,                
2012.  
 
GROSSI, M. P.; MIGUEL, S. M. Transformando a diferença: as mulheres na política. Revista              
Estudos Feministas , Florianópolis, v. 9, 2001. 
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NÚCLEO DE INFORMAÇÃO DE DIREITOS 

SOCIAIS E CIDADANIA 

 

Bianca Gonçalves Santos Lima1; Caio Graco de Azevedo Pereira2; Cleverton Alves de 

Souza²; Érica da Silva Mendonça²; Izy Rebaka Gomes Lima²; Jociane Pinheiro da 

Silva²; Laila Ellen Pereira Santos²; Leislayne Lima de Almeida²; Maria Suelen Santos²; 

Mariana Almeida Rodrigues²; Mariana Cristo Silva²; Millena de Farias Lima²; Nauanne 

Ferreira Silva²; Rosana Francisca Oliveira Almeida²; Susana Almeida Rodrigues²; 

Maria Lúcia Machado Aranha3. 

petservicosocial12@gmail.com  

Grupo PET Serviço Social, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 

Sergipe. 

 

EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 

 

Resumo 

O Núcleo de Informações de Direitos Sociais e Cidadania (NIDSC) é uma atividade de 

caráter permanente desenvolvida pelo grupo PET de Serviço Social da Universidade 

Federal de Sergipe e consiste em um espaço de socialização de informações sobre direitos 

sociais e acesso às políticas públicas. Aborda temáticas distintas anualmente, sendo que 

em 2018, com a colaboração da Associação Mulheres de Peito, o NIDSC teve o câncer 

como temática, enfatizando-se a prevenção do câncer de mama juntamente ao acesso a 

direitos, visto que esse tipo de câncer é o mais comum e crescente o número de casos a 

cada ano entre a comunidade feminina. A metodologia adotada para a atividade consistiu 

nas seguintes etapas: definição das comissões; leitura sobre a temática; planejamento 

junto a Associação Mulheres de Peito; e a socialização de informações, políticas e direitos 

com o público alvo. A partir da realização da atividade, houve um maior entendimento e 

consolidação quanto aos direitos e políticas públicas em torno da saúde da mulher, com 

ênfase na prevenção e no incentivo a consultas médicas periódicas, em razão de que, com 

o diagnóstico precoce há maiores chances no tratamento e cura. Este momento foi de 

grande importância para todos os envolvidos, pois proporcionou a interação do grupo 

com a comunidade, realizando-se uma troca de experiências, e expandindo-se a função 

social da universidade, a atividade teve seus objetivos atingidos. 

 

                                                
1 PETiana egressa do grupo PET de Serviço Social e mestranda em Serviço Social na Universidade 

Federal de Sergipe – petserviçosocial12@gmail.com  
2 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Serviço Social e discente do curso Serviço Social da 

Universidade Federal de Sergipe – petserviçosocial12@gmail.com  
3 Tutora do grupo PET de Serviço Social e docente do departamento de Serviço Social (DSS/UFS) da 
Universidade Federal de Sergipe – maluaranha10@gmail.com  
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Palavras – chave  

Mulher. Câncer de mama. Direitos sociais. Políticas Públicas. 

 

Introdução 

O Núcleo de Informações de Direitos Sociais e Cidadania (NIDSC) é uma 

atividade de caráter permanente do grupo PET Serviço Social da Universidade Federal 

de Sergipe. O NIDSC busca, todo ano com um público e temática diversas, proporcionar 

um espaço de socialização dos direitos sociais e informações de acesso às políticas 

públicas. No ano de 2018, foi realizado no mês do outubro rosa, em parceria com as 

Mulheres de Peito, associação que trabalha em prol dos direitos de pacientes com câncer, 

e teve por objetivo aproximar o público do Centro de Referência da Mulher (CRM), do 

Munícipio da Barra dos Coqueiros/SE, da temática da doença, com ênfase no câncer de 

mama, no sentido de trabalhar as questões relacionadas à prevenção e acesso aos direitos.  

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (2018), no Brasil, o câncer de mama é um 

dos tipos mais comuns entre as mulheres e corresponde a cerca de 29% dos novos casos 

a cada ano. Sendo assim, o grupo PET realizou uma roda de conversa que abordou a 

prevenção, com enfoque na importância da realização do autoexame, e os direitos e 

políticas que podem ser acessadas por quem recebe um diagnóstico positivo.  

No tocante à relevância da socialização das informações, frente aos documentos 

lidos e à parceria com a Associação Mulheres de Peito, constatou-se que ter acesso ao 

conhecimento do tema possibilita um arco maior de prevenção e de descoberta da doença 

em estágios iniciais, que diminuem o índice de mortalidade, pois, conforme Pinheiro et 

al. (2013, p. 252), no Brasil  

 

observa-se o aumento tanto da incidência como da morbidade e 

mortalidade, uma vez que ainda existem inúmeras barreiras que 

perduram desde o acesso às ações de detecção precoce até às 

dificuldades de utilização dos recursos diagnósticos e dos tratamentos 

indicados. Essas condições repercutem de forma negativa na sociedade, 

gerando importantes impactos individuais, sociais e políticos, sendo 

considerado um problema de Saúde Pública e um dos alvos primordiais 

da Política Nacional de Atenção Oncológica (2005). 

  

Diante da análise da realidade e da relevância da temática para a sociedade, a 

atividade objetivou possibilitar a ampliação de espaços de diálogo sobre uma temática 

que precisa ser abordada com mais frequência nas comunidades, disseminar informações 

que possibilitam o exercício da cidadania e da autonomia do sujeito quanto a busca pela 

efetivação de seus direitos. Além disso, possibilitou fortalecer a integração do grupo com 

a comunidade externa. 

 

Metodologia 
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A atividade foi dividida em três momentos distintos, mas interligados. 

Inicialmente o grupo procurou materiais com o intuito de auxiliar na compreensão do 

objeto e, assim, debater a pertinência da temática em reuniões internas. Decidiu-se que a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) e os Direitos da 

Pessoa com Câncer seriam os documentos com maior relevância, tendo em vista a 

abordagem da questão da mulher com câncer, mais especificamente de mama e útero. 

Em um segundo momento, e com a discussão já feita, o grupo realizou uma visita 

à sede da Associação Mulheres de Peito – referência no estado na luta por melhores 

condições de saúde e atua na divulgação e prevenção do câncer de mama –, com a 

intenção de planejar, em conjunto, as melhores formas de proceder a atividade. Já no 

terceiro e último momento os petianos, junto com a Associação, foram ao Centro de 

Referência da Mulher (CRM) Neuzice Barreto, localizado no município da Barra dos 

Coqueiros, Sergipe, onde as integrantes do Centro estavam presentes. No local, fez-se 

uma roda de conversa em que a socialização de informações, depoimentos e incentivos à 

prevenção do câncer de mama e colo do útero foram promovidos. Foram tratadas também 

a desmistificação e a elucidação das políticas públicas e direitos que são direcionados a 

esse público, pois muitas vezes são de difícil compreensão. 

 

Resultados e Discussão 

Com a aplicação da metodologia descrita acima, foi possível propiciar às usuárias 

do CRM uma maior compreensão e fortalecimento a respeito dos direitos e políticas 

públicas voltados à saúde das mulheres. Como destacado na Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher 

 

A humanização e a qualidade da atenção em saúde são condições 

essenciais para que as ações de saúde se traduzam na resolução dos 

problemas identificados, na satisfação das usuárias, no fortalecimento 

da capacidade das mulheres frente à identificação de suas demandas, no 

reconhecimento e reivindicação de seus direitos e na promoção do 

autocuidado. (2004, p. 59). 

 

Além disso, foi trabalhada a questão da prevenção e o incentivo a consultas 

médicas periódicas, pois quanto mais cedo o diagnóstico, melhores são as chances no 

tratamento e mesmo a cura. Assim, com o grupo PET de Serviço Social e as Mulheres de 

Peito trazendo esse recorte de gênero, abordou-se, ainda, o histórico de descaso com a 

saúde feminina no Brasil. “As histórias das mulheres na busca pelos serviços de saúde 

expressam discriminação, frustrações e violações dos direitos e aparecem como fonte de 

tensão e mal-estar psíquico-físico.” (PNAISM, 2004, p. 59). Nesse sentido, a roda de 

conversa mostrou-se bastante importante para a desconstrução de alguns estigmas sociais 

e o fortalecimento da categoria na batalha por condições mais humanas no atendimento. 

Em relação aos Direitos da Pessoa com Câncer destacou-se alguns, e suas formas 

de acesso, como o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o Programa 
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Integração Social (PIS), o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(PASEP), o Auxílio Doença e Aposentadoria por Invalidez, a qual deve ser: 

 

[...]comprovada por perícia médica do INSS. O portador de câncer terá 

direito do pagamento de 12 contribuições, desde que esteja na qualidade 

de assegurado. Terá direito a um acréscimo de 25%, o segurado do 

INSS que necessitar de assistência permanente de outra pessoa. (UNA-

SUS, 2014, n. p.). 

  

Ao final da atividade, como método avaliativo, os integrantes do PET utilizaram 

a avaliação oral junto a plaquinhas com cores, as quais possuíam significados, para balizar 

a qualidade do trabalho que foi feito. A plaquinha verde tinha valor positivo, a vermelha 

negativo e havia a plaquinha branca com valor mediano. Desse modo, a recepção foi 

unanimemente positiva pelas mulheres do CRM que se constituíam em público alvo. 

Para os petianos, a atividade foi de grande importância, pois trouxe a visão de um 

dos espaços sócio ocupacionais em que o assistente social exerce sua atividade 

profissional, a área da saúde, mais especificamente da saúde da mulher. Mais que isso, 

constituiu-se em um espaço de relevante reflexão e aprofundamento do conhecimento a 

respeito do tema. Além de propiciar uma maior interação entre os discentes, a comunidade 

e sua articulação com organizações para além dos “muros da universidade”, o que 

fortalece a função social das Instituições de Ensino Superior e a efetivação do tripé 

Ensino, Pesquisa e Extensão, de indiscutível importância para o bom funcionamento do 

Programa de Educação Tutorial. 

 

Conclusões: 

A atividade, diante da avaliação do público alvo foi considerada positiva e 

contribuiu para a aproximação dos petianos e do público alvo com a temática oncológica, 

no que concerne à prevenção e os direitos do paciente, possibilitando a articulação da 

pesquisa, ensino e extensão. Além disso, promoveu a interação do grupo com a 

comunidade e a troca de experiências, fortalecendo a função social da universidade. 

Diante do apresentado, concluiu-se que a metodologia utilizada correspondeu à 

funcionalidade proposta e possibilitou o alcance dos objetivos. 
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O CAFÉ COM PET COMO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO SOCIAL E INTERAÇÃO 

ENTRE SABERES 
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Winne Tavares Moraes1, Greyck Willyan Marques Santos2, Juliana Mendes Sousa1, Léo Nava 
Piorsky Dominici Cruz2, Luís Henrique Machado Pereira2, Ricardo Mendes Gonçalves 1, 
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 1,2,3PET Biologia, Universidade Federal do Maranhão, São Luís, Maranhão. 

 

EIXO TEMÁTICO: CIDADANIA COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

Resumo 
A universidade é um ambiente onde diversas áreas interagem e produzem para a sociedade              
novos conhecimentos e tecnologias, porém existem poucos espaços de diálogo e interação de             
saberes entre academia e social. Nesse sentido, inspirado pelo “Café Filosófico”, iniciado em             
1992, em Paris, o Programa de Educação Tutorial de Biologia da Universidade Federal do              
Maranhão, iniciou em 2017 a atividade intitulada “Café com PET”, a fim de promover              
espaços abertos de discussão, como uma abordagem integrativa que possa aproximar os            
acadêmicos de diferentes áreas do conhecimento, bem como a comunidade em geral. Dentre             
as atividades realizadas encontram-se: mesas redondas, rodas de conversa, CinePET e Happy            
Hour Científico. Os encontros se dão no Hall central no Prédio da Biologia, Campus Dom               
Delgado. Todas as atividades com a participação de petianos, convidados externos e            
participantes espectadores, os quais discorrem e discutem as temáticas propostas. Em 2018, o             
grupo continuou com o desenvolvimento das atividades, abordando temáticas como o descaso            
governamental com a ciência, contemporaneidade dos espaços urbanos e amor no reino            
animal. Dessa forma, o grupo espera que esta atividade torne-se cada vez mais popular e que                
promova ainda mais a integração entre alunos, professores, sociedade e temáticas diversas,            
além de promover a inclusão das diversidades existentes. 
 
Palavras – chave: Integração; Espaço de discussão; Formação social 

1 PETiano/a discente (bolsista/não-bolsista/egresso) do grupo PET Biologia da Universidade Federal do 
Maranhão e discente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Maranhão. 
2 PETiano/a discente egresso do grupo PET Biologia da Universidade Federal do Maranhão e discente do curso 
de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Maranhão. 
3 PETiano/a tutor do grupo PET Biologia da Universidade Federal do Maranhão, Docente do Departamento de 
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Introdução 
 A Universidade é uma instituição onde existe pesquisa científica, ensino e extensão, e,             
ainda assim, são poucos os espaços que promovem o diálogo interdisciplinar, promovendo a             
integração acadêmico-sociedade (SOBRAL, 2000). Uma vez que a principal missão dessa           
instituição é a transformação da sociedade por meio da construção de conhecimentos            
coletivos, espera-se que nestes ambientes haja trocas de vivências, contato com especialistas,            
liberdade de expressão e a formação de cidadãos críticos e reflexivos, aptos a compreender e               
transformar seu meio social (CASTRO, 2004). 

Observa-se também, tendo em vista a ameaça de sucateamento e desmoralização que a              
Universidade Pública vem enfrentando, a necessidade cada vez maior de unir a comunidade             
acadêmica, conhecendo seus trabalhos e potenciais, formando redes de comunicação e defesa            
de seus recursos, oportunidades e acessibilidade. Faz-se necessário demonstrar a importância           
da Universidade pública para a sociedade, formando uma ponte entre o mundo científico             
(muitas vezes considerado fechado, muito técnico ou incompreensível) e a população, para            
que juntos, complementando-se, possam construir conhecimento e aplicá-lo em suas          
realidades. 

Nesse contexto, tendo como influência o “Café Filosófico” - iniciado em 1992, em             
Paris, com o objetivo de incentivar a participação de acadêmicos, e não acadêmicos, a refletir               
sobre a sociedade - é que surge o “Café com PET”, atividade desenvolvida pelo Programa de                
Educação Tutorial de Biologia da Universidade Federal Do Maranhão (PET Biologia -            
UFMA), para promover espaços abertos de discussão, como uma nova abordagem de            
integração que possa aproximar docentes e discentes de diferentes áreas do conhecimento,            
bem como a comunidade em geral. 

Metodologia 
O Café com PET (Inspirado no Café de Phares, de Paris) busca fugir do modelo               

tradicional (aulas, seminários e palestras) para dar lugar a formatos de discussão mais             
atrativos e diferenciados, com o intuito de compor uma atmosfera descontraída e quebrar as              
barreiras e hierarquias existentes na produção de conhecimento acadêmico. 

Os formatos mais comuns de atividades promovidas são: mesas redondas, rodas de            
conversa e mobilizações que relacionam temas científicos à política, sociedade e cotidiano,            
abrindo espaço para o compartilhamento de pesquisas, opiniões e experiências; Outras           
atividades incluem o “CinePET” (exibição de filmes, curtas e documentários para a posterior             
discussão e reflexão) e o “Happy Hour Científico ”, que consiste num momento descontraído             
de interação entre os petianos, demais estudantes da graduação e participantes em geral, pelo              
qual pretende-se promover a construção conjunta de conhecimentos de diferentes origens e            
espaços. 

Os encontros são realizados usualmente no hall central no prédio do Departamento de             
Biologia, no Campus Dom Delgado da Universidade Federal do Maranhão, um ambiente            
aberto e comum a todos os membros do Curso de Ciências Biológicas e de outros, garantindo                
a inclusão e integração de todos os envolvidos. As modalidades ocorrem de maneira alternada              
ao decorrer do ano, sendo realizadas nas últimas terças-feiras de cada mês.  

Resultados e discussão 
Em 2018, as atividades do Café com PET tiveram início em maio com a exibição do                

documentário Minimalism /A Documentary about the important things, por meio do qual foi            
possível levantar discussões sobre a influência do materialismo no que rege às vidas dos seres               
humanos e como alguns indivíduos desenvolvem um modo de vida “desapegado” da maioria             
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dessas necessidades materiais. Ao final do primeiro semestre letivo desse ano (em junho), o              
Café com PET apresentou o Happy Hour em homenagem à data brasileira do dia dos               
namorados, onde foram oferecidas atividades lúdicas aos membros do curso de Ciências            
Biológicas e apresentadas curiosidades sobre os aspectos reprodutivos e de relacionamentos           
de diversas espécies animais por meio de painéis expositivos. Além disso, durante o evento,              
foi promovida a integração dos participantes por meio de um correio de recados anônimos que               
eram lidos pelos organizadores do evento. 

Em Setembro de 2018, foi exibido no CinePET o documentário Recife Frio, do autor              
Kleber Mendonça Filho, pelo qual foram introduzidas (de forma satírica) e discutidas            
questões relacionadas à contemporaneidade das cidades sociedades urbanas brasileiras como          
aculturação, estrutura social, desigualdades de classes, criminalidade, dentre outras. Nesse          
mês também foi promovida uma roda de conversa com a participação das professoras Mayara              
Ingrid e Marilda da Conceição Martins, acerca das perspectivas da educação no Brasil e a               
Reforma do Ensino Médio, além do ato de protesto ao final, onde os participantes              
confeccionaram faixas e, todos de roupas pretas (como foi sugerido que fossem na divulgação              
do evento, em luto ao Museu Nacional) tiraram fotos em frente ao prédio da Biologia da                
UFMA, há mais de 10 anos deteriorando-se inacabado. 

Conclusão 
A construção de conhecimentos sólidos só é possível quando academia e sociedade            

realizam essa tarefa em conjunto, de forma que ambas as partes estão igualmente engajadas              
nas temáticas pesquisadas, estudadas e discutidas. Dessa forma, o Café com PET prova-se             
uma ferramenta útil para tal engajamento, visto que são levantadas questões que não             
necessariamente estão relacionadas diretamente às Ciências Biológicas, mas transpassam         
pelas temáticas de âmbito humano e social. 

Tendo em vista sua susceptibilidade em promover um espaço de discussão rico e             
aberto aos membros do curso de Ciências Biológicas e demais participantes interessados, o             
Café com PET continua a ser uma atividade recorrente do PETBio UFMA, ganhando cada              
vez mais popularidade e aproximando cada vez mais, não apenas o acadêmico do social,              
como também diversas ciências. 

Referências: 
CASTRO, L. M. C. A universidade, a extensão universitária e a produção de conhecimentos              
emancipadores. Reunião Anual da ANPED, v. 27, p. 1-16, 2004. 

SOBRAL, F. A. Educação para a competitividade ou para a cidadania social? São Paulo em              
perspectiva, v. 14, n. 1, p. 03-11, 2000. 
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EIXO TEMÁTICO: Incentivo à Cultura como meio de Transformação 

 
 

Resumo 

O presente trabalho visa à reflexão acerca da utilização do áudio visual como uma ferramenta 

de transformação social, bem como num método pedagógico de construção, desconstrução e 

mudança no saber. O ensino público brasileiro, hegemonicamente, não se utiliza em seu 

currículo de alternativas práticas que favoreçam uma inserção considerável de seus estudantes 

em atividades e discussões chaves para se entender a sociedade. Diante disso, foi pensado o 

CINEPET como ferramenta de participação, autonomia e pertencimento dos indivíduos 

frente a suas realidades sociais, trazendo suas vivências e as relacionando com os 

conhecimentos acadêmicos. A experiência aqui abordada foi desenvolvida no Colégio EREM 

Professor Mardônio de Andrade Lima Coelho, localizado na zona norte do Recife – PE. 

Todos os resultados até aqui alcançados foram satisfatórios, mesmo estando o projeto em 

execução, 

 

 

1 PETiano discente (bolsista) do grupo PET CNX Encontros Sociais e discente do curso de 

graduação em Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco. 
2PETiano discente (bolsista) do grupo PET CNX Encontros Sociais e discente do curso de 
graduação em 

Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco. 

3PETiana discente (bolsista) do grupo PET CNX Encontros Sociais e discente do curso de 

graduação em Bacharelado em Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco. 
4PETiana discente (bolsista) do grupo PET CNX Encontros Sociais e discente do curso de 
graduação em 
Bacharelado em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. 
5PETiana discente (bolsista) do grupo PET CNX Encontros Sociais e discente do curso de 

graduação em Bacharelado em Direito da Universidade Federal de Pernambuco. 
6PETiano discente (bolsista) do grupo PET CNX Encontros Sociais e discente do curso de 
graduação em 
Bacharelado em Direito da Universidade Federal de Pernambuco. 
7 PETiana discente (bolsista) do grupo PET CNX Encontros Sociais e discente do curso de 

graduação em Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco. 
8 PETiano discente (bolsista) do grupo PET CNX Encontros Sociais e discente do curso de 
graduação em 
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finalizando-se a primeira etapa. Percebeu-se que todos os envolvidos no processo (estudantes, 

professores, funcionários etc.) avaliaram a prática como necessária para a manutenção da 

construção do indivíduo, desenvolvendo sua capacidade crítica e favorecendo o sentimento 

de pertencimento à escola e à comunidade. No transcorrer deste ensaio, será possível entender 

os processos de construção e prática do cipnepet no ambiente escolar, bem como sua 

avaliação e estado da arte de sua ação. 

 

Palavras – chave 

Audiovisual; Transformação; Sociedade; Ensino. 

 

Introdução 

 

Este trabalho propõe ressaltar como o cinema pode ser um instrumento analítico da 

realidade, possibilitando discussões e produções sobre diversos temas que desenvolvam o 

saber entre os envolvidos. O saber em questão perpassa as noções do audiovisual e tem seu 

desfecho na interdisciplinaridade com ênfase no conhecimento empírico. Desde o final do 

século XX, surge o conceito de cinema realista, no qual se pode perceber que a cinematografia 

é muito mais do que uma pura apresentação estética e artística. O cinema realista propõe uma 

ruptura de determinado tema em casos de produções críticas e apresenta uma alternativa de 

entretenimento cinematográfico com um caráter engajado politicamente, um caráter 

intervencionista. 

A experiência em tela se desenvolve com os alunos da EREM Professor Mardônio 

de Andrade Lima Coelho, localizado na zona norte – e periférica – na cidade do Recife – PE. 

Tal prática consiste em estimular todos os agentes envolvidos (estudantes, professores e 

gestores do ambiente escolar) em prol de uma produção que reflita a realidade em que estão 

inseridos/as. Inicialmente, a exibição de filmes indica que a principal ruptura consiste na 

busca de representações culturais no contexto em que a obra foi produzida e a aproximação 

da obra ao nicho-cultural no qual foi inspirado, o que faz com que o cinema possa trazer à 

tona problemas existentes naquela população/localidade, podendo possibilitar uma visão 

crítica daquilo que é visto como algo comum. Pensando neste contexto, as práticas foram 

pensadas em ambientes escolares, o que nos conduz a uma busca do que os estudantes 

entendem sobre a sociedade e como estão envolvidos nela. 

No que tange aos objetivos, muito nos interessa o quão esses estudantes estão 

conectados com a sociedade e quais são seus posicionamentos frente às questões mais 

variadas e complexas. Desse modo, traçamos como objetivo específico o domínio de 

ferramentas (produções de roteiros, organização de produção, gravações, edições etc.) para a 

interpretação ou exposição de fatos que para eles sejam necessários mostrar, discutir, 
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dialogar... e muito mais do que isso, utilizar essas produções na construção do saber. 

 

Metodologia 

 

Utilizando-se do método qualitativo, através da análise literária que embasa a discussão 

sobre os métodos de ensino-aprendizagem e uso de recursos que favoreçam a construção do 

saber coletivo e indissociável da sociedade, nos coube investigar diversos aspectos de 

construção  do saber empírico a partir do cinema. Para que todas as fases metodológicas 

pudessem ser desenvolvidas, foram submetidos à gestão escolar e ao corpo docente todos os 

objetivos do projeto, de forma que o mesmo pudesse ter o amparo para sua realização. Um 

destaque a ser feito é que o colégio dispõe de uma disciplina eletiva de audiovisual para o 

nível médio – prevista no novo modelo curricular – o que nos possibilitou enorme apoio. 

Todos os estudantes, no início das atividades, são levados a realizarem uma reflexão 

sobre aquilo que os deixam angustiados, seja na sala de aula ou fora dela. A partir disso, todos 

os estudantes demonstram suas realidades e estimulam a prática de discussão sobre as 

temáticas levantadas, a partir das quais, de forma coletiva, discutimos a produção de roteiros 

que servirão para organizar toda a narrativa em questão. Essa prática metodológica 

desenvolve a ideia de se pensar uma prática de extensão horizontal, onde todos os agentes 

são condicionados à reflexão e através de suas necessidades, pensam os projetos de produção 

cinematográfica. Através das oficinas os grupos foram direcionados à escrita de um roteiro 

pautado na estrutura de vídeo, atendo-se aos interlocutores que desejam entrevistar ou 

representar, a seleção das imagens e outras especificidades técnicas as quais são necessárias 

à elaboração do videoclipe. O constante acompanhamento das equipes possibilitou que ao 

final do semestre fossem produzidos 3 curtas. Os temas eleitos foram: Bullying, Depressão e 

Gravidez na adolescência. No início das aulas de 2019 foi realizada uma exposição coletiva 

dos vídeos produzidos pelos próprios estudantes, no Colégio, seguida de diálogo acerca dos 

resultados alcançados, expondo as novas impressões sobre a televisão, o cinema e outros 

meios de comunicação. Também foi realizada uma sessão de exibição dos vídeos no 

CCSA/UFPE, com a participação da professora Drª Valéria Nepomuceno do curso de Serviço 

Social, contando com a interlocução também dos alunos da disciplina Os Direitos da Criança 

e do Adolescente, ministrada pela citada discente. 

É importante destacar que em todo o percurso metodológico os principais autores são 

os estudantes. São eles que pensam em todos os processos pré e pós produção. O papel do 

grupo PET é de orientar e estimular a autonomia de forma a que os estudantes possam 

desenvolver, em toda a comunidade escolar, a consciência de que todos eles são protagonistas 

de suas ações, bem como agentes de transformação das realidades sociais que vivenciam, 

visto que o saber é utilizado em todas as etapas. 

 

Resultados e Discussão 

 

O cinema fora, por muito tempo, uma ferramenta industrial de entretenimentos, 

alheia às questões sociais. Esse modo de fazer cinema perpassou por diversas transformações, 

o que a consideramos hoje como instrumento de interpretação e crítica cultural, social e 

artística. Segundo PIOVESAN, BARBOSA e COSTA (2010, p. 02) o cinema “Com o passar 
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do tempo, passou a ser visto de forma mais abrangente, saindo da fantasmagoria, da ficção e 

passando a retratar as questões sociais, econômicas, políticas e culturais.” Propõe-se, assim, 

a arte cinematográfica como um objeto que dialoga com a realidade. O que nos indicou 

refletir sobre essa prática foi o desafio de não reproduzi-la, 

(...) André Bazin foi o primeiro crítico a efetivamente desafiar a 

tradição formativa. Foi sem dúvida a voz mais importante e 

inteligente a defender uma teoria e uma tradição cinematográfica 

baseada na crença no poder das imagens mecanicamente registradas, 

e não no poder aprendido do controle artístico sobre tais imagens (...). 

(DUDLEY, p. 113: 2002). 

Analisando diversas literaturas que discutem sobre o uso das ferramentas do áudio 

visual temos a confirmação teórica necessária para o início de toda a formalização de um 

projeto que visa o desenvolvimento dessa prática, a partir do CINEPET. Com base em 

PIOVESAN, BARBOSA e COSTA (2010, p. 02) “(...) o cinema é o meio mais prático de 

retratar o tempo e o espaço através de montagens e cortes de cenas. O olhar no cinema tem 

um significado muito importante, serve de mediador entre o espectador e o que é projetado.” 

Um dos principais fatores a ser explorado são as emoções. Não se deve deixar de levar em 

consideração que todos os envolvidos estão estritamente ligados a algum episódio emocional 

que o direciona a tal pensamento, seja ele cultural, de pertencimento ou posição social. 

Desse modo, não se deve avaliar as emoções como partes desfragmentadas de uma 

construção com base na realidade, e sim como fator preponderante de análise e construção da 

mesma. Associado com imagens que retratem a mensagem a ser passada, a reflexão na busca 

incessante pela interpretação das emoções são exercícios contínuos de interação social, uma 

vez que outros telespectadores podem estar direta ou indiretamente ligados a esse tipo de 

comunicação e diálogo. 

A proposta de pensar o cinema nos moldes da educação deve remeter aos processos 

de socialização na formação cultural e educacional dos indivíduos. Sabendo que a educação 

faz parte do processo de socialização, mediada pelas relações culturais, regionais e espaciais, 

possibilita que as pessoas detenham acesso a informações tanto na esfera científica quanto na 

esfera empírica e, a partir destas, possam construir na reflexão, novas formas de pensar que 

possibilitem novos comportamentos, sejam de ruptura, seja de mudança. O cinema assim 

como a educação, podem ser pensados e considerados como instrumentos de socialização, 

reflexão e diálogo, portanto mediadores do desenvolvimento humano e das relações humanas. 

Os primeiros resultados de um ensaio prático na EREM – Professor Mardônio de 

Andrade Lima Coelho, onde desenvolve-se a prática extensionista, podemos considerar como 

uma experiência exitosa. No desenvolvimento do projeto pudemos avançar satisfatoriamente 

nas questões que envolvem a esfera emocional e de pertencimento dos estudantes às 

realidades locais. Localizada numa zona periférica da cidade do Recife, onde existe uma 

concentração de atividades culturais bastante considerável, uma das surpresas encontradas 

foi a criação de um roteiro voltado à escola e não da comunidade em si. Para os estudantes, a 

principal discussão a ser feita (na primeira fase do projeto) é a relação professor - aluno no 

contexto escolar. 

Como primeira etapa de uma construção e ensaio de emoções sociais e humanas, 
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através de uma preparação técnica para o manejo de equipamentos e ferramentas de edição, 

foi possível envolver o quantitativo de quarenta alunos matriculados na disciplina eletiva de 

áudio visual. Uma das alternativas foi trabalhar em horários livres dos estudantes. 

Em linhas gerais, a avaliação que se pode fazer desta atividade é bastante positiva, 

apontada por todos os envolvidos (estudantes, professores e gestores, além dos petianos, 

sendo enfatizada a participação e reflexão horizontal, onde todos são protagonistas e 

formadores de senso crítico. 

 

Conclusões 

 

Diante do exposto pode ser reiterada a consecução dos objetivos traçados, sendo 

possível a inclusão dos estudantes numa experiência voltada a produções cinematográficas. 

Evidenciar emoções e vislumbrar meios de inclusão social, unidos por uma ideia de 

posicionamento frente às múltiplas realidades dos estudantes, suas angústias e medos foi o 

principal destaque da experiência. Pensar a realidade de escolas públicas brasileiras, posto 

que muitas não oferecem uma estrutura adequada, que favoreça o estímulo ao 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes, se torna desafiador para qualquer prática 

extensionista. Talvez por essa razão a proposta tenha recebido larga adesão e intenso 

envolvimento da comunidade escolar. Sobre a prática metodológica, nos cabe ressaltar que 

todas as produções serão usadas pelos docentes da escola como ferramenta de construção do 

saber, relacionando as questões com as literaturas exigidas em currículo, o que torna ainda 

mais imprescindível a sua manutenção nesses espaços, justamente relacioná-los com a 

realidade em movimento. 
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EIXO TEMÁTICO:EDUCAÇÃO COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

 

Resumo 
Sabe-se que a oratória é uma habilidade necessária a todo profissional que preza pela              
qualidade do seu trabalho, pois através de uma boa oratória há a capacidade de ocupar               
cargos de liderança e ideias, opiniões são expressadas. Essas características relacionadas           
à postura pessoal durante um discurso, são básicos para um bom relacionamento dentro             
de qualquer instituição. Diante disso, o Programa de Educação Tutorial do curso de             
Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará desenvolve o “Fala, PET!”, uma            
atividade de capacitação interna que visa melhorar a oratória dos integrantes. Realizado            
uma vez por semestre, a atividade consiste em uma apresentação de um tema de seu               
interesse com duração de dez minutos, por cada membro do grupo, e, após isso, os               
demais integrantes do grupo sugerem melhorias na apresentação baseados em critérios           
como clareza, objetividade, didática, postura. As apresentações acontecem em um          
auditório com o uso de equipamentos como amplificadores e microfones, para que o             
ambiente possa se tornar mais desafiador para os oradores, fazendo-os desenvolverem a            
sua oratória e de terem a oportunidade de simular apresentações em suas futuras vidas              

1 PETiano/a discente (bolsista/não-bolsista/egresso) do grupo PET “X” e discente do curso “Y” da 
Universidade “Z” 
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profissionais. Além da oratória, existe a contribuição para a troca de conhecimento do             
grupo, já que a temática livre é um incentivo para se trazer temas da engenharia quanto                
de diversas áreas do conhecimento. Em 2018, foi realizada uma edição da atividade.             
Desse modo, o projeto contribuiu para a capacitação dos membros do programa, os             
trazendo um desenvolvimento capaz de melhorar as futuras apresentações e discursos           
realizadas pelos mesmos. 
 
 
 
Palavras – chave  

Oratória; capacitação; desenvolvimento; discurso; apresentação. 
 

Introdução 
 

Considerada uma nobre arte, a oratória, que consiste na habilidade de falar bem             
em público, tem como principal objetivo convencer a audiência sobre um determinado            
ponto de vista.  

Em âmbito mundial, o termo tem sido relacionado, comumente, aos discursos           
políticos e às técnicas de persuasão neles imersas. No entanto, não é somente nesses              
momentos que se pode usufruir do poder dessa ferramenta, sendo esta de grande             
destaque no desenvolvimento de atividades simples, desde reuniões pequenas (gestões          
internas) até a ascensão aos cargos de liderança. Para ser um bom líder e influenciar               
pessoas, deve-se ter cuidado não só com o conteúdo proferido, mas também com a              
forma como isso ocorre. 

É importante destacar, ainda, que a oratória, quanto ferramenta, auxilia na           
melhor dinamicidade da apresentação, causando conforto e proximidade entre os          
ouvintes e o apresentador. Contudo, para que isso ocorra, o orador precisa entender e              
dominar competências consideradas essenciais para uma boa apresentação, como         
conhecimento do tema e da confecção de ferramentas audiovisuais, comunicação verbal,           
postura, presença de palco, musicalidade,  e, principalmente, equilíbrio emocional. 

Sabendo disso, a atividade conhecida como “Fala, PET!” foi criada pelo grupo            
“PET, Civil” com o objetivo de proporcionar aos membros uma melhor capacitação em             
oratória e uma melhor experiência frente aos desafios encontrados durante uma           
apresentação, submetendo-os às condições mais desfavoráveis, como apresentação        
avaliada nos palcos dos auditórios, com o uso do microfone e do passador de slides. A                
avaliação leva em consideração não só a comunicação verbal, como também a postura. 
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Metodologia 

 
Inicialmente, cada PETiano escolhe um tema livre. Isso foi determinado com o            

intuito de incentivar os membros a trocar experiências sobre assuntos extra acadêmicos            
em que possuem domínio, podendo assim mostrar diferentes áreas de interesse sua que             
não necessariamente estejam relacionadas ao âmbito profissional, sendo assim bastante          
enriquecedor tanto para quem faz a apresentação quanto para quem a escuta. Alguns dos              
assuntos abordados na edição de 2018.2 foram: 
1 – O bem e o mal no comportamento humano 
2 – Buracos negros: Uma conversa sobre o Universo 
3 – Autismo: vivenciando e transformando diferentes mundos 
4 – Cores pelo mundo: o poder do colorir 
5 – O vento e sua relevância para o mundo 
6 – O benefício da relação entre humanos e gatos 
 

Estes também devem enviar o título da sua apresentação e uma pequena            
descrição dela até três dias antes da realização do Fala PET, via formulário             
disponibilizado pela comissão organizadora, enviando por e-mail, até um dia antes, o            
material a ser utilizado. Os coordenadores da atividade, então, devem disponibilizar os            
temas e suas descrições para o grupo, a fim de gerar certa expectativa para as               
apresentações. Além disso, cabe à comissão, também, enviar uma cartilha ao grupo,            
explicando os critérios que serão avaliados naquela edição, que são escolhidos com base             
em pesquisas relacionadas a técnicas de oratória. Dentre os tópicos verificados, esses            
foram os principais elencados: 
 
1 - Apresentação de Slides 
2 - Autoconfiança 
3 - Clareza 
4 - Controle do Tempo 
5 - Didática 
6 - Domínio do Tema 
7 - Linguagem Verbal 
8 - Objetividade 
9 - Postura 
  

No dia da realização do Fala PET, cada participante tem cerca de 10 minutos              
para apresentar o seu seminário aos outros PETianos. A disponibilização dos recursos            
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audiovisuais, como notebook, projetor, passador de slides, caixa de som e microfone,            
fica a cargo da comissão organizadora da atividade, bem como a reserva de um              
auditório. O objetivo é simular uma situação real que exija formalidade dos membros,             
de maneira que estes devam portar-se com total seriedade, sendo indicado, inclusive,            
vestir-se adequadamente, com calça comprida e sapato fechado. As apresentações são           
fechadas para membros do grupo, sendo pensado, para próximas edições, abrir para            
alunos da graduação que tenham interesse em aprender sobre aqueles assuntos. 
 A apresentação ocorre em dois sábados, preferencialmente consecutivos, pela         
tarde, sendo a ordem das apresentações definida via sorteio, previamente divulgado para            
os membros do grupo. Caso haja a necessidade de algum membro trocar seu dia, ele               
deverá avisar à organização o mais rápido possível para que haja uma realocação da              
apresentação. Vale lembrar que todos os membros devem comparecer aos dias de            
apresentação pontualmente, indo apresentar ou não. 
 Quanto à avaliação, para cada apresentação, devem existir três petianos          
escalados via sorteio, com a responsabilidade de tecer comentários acerca da           
desenvoltura do PETiano e do seu seminário. Todo o grupo, porém, avalia cada             
apresentação por meio de uma ficha disponibilizada, ilustrada na Imagem 01, pela            
comissão, em que devem constar os critérios previamente definidos, para os quais serão             
dadas notas de 1 a 5, bem como um espaço para comentários. Além disso, qualquer               
petiano terá direito a fala, caso deseje acrescentar algum feedback diferente dos que             
foram dados pelos três avaliadores escalados. Ao todo, são previstos 10 minutos para             
esse momento de avaliação. 

  
Imagem 01: Ficha de avaliação. 

Por fim, cabe à comissão compilar todas as fichas de avaliação, fazendo a média              
das notas dos colegas de acordo com cada critério e selecionando os principais             
comentários anotados, a fim de entregar para cada participante um documento, que deve             
ser enviado por email com todas as notas e os comentários escritos pelos PETianos.              
Assim, é possível que cada pessoa possa verificar e estudar quais seus principais pontos              
negativos, de modo a trabalhar em cima das críticas e melhorar esses quesitos. 
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Resultados e Discussão 

 
Na edição 2018.2, a atividade ocorreu em dois encontros, nos dias 18 e 25 de               

agosto, e contou com a participação de todos os PETianos do grupo. Cada PETiano              
realizou uma apresentação de 10 minutos sobre um tema livre e após esse momento              
deu-se início ao momento de críticas construtivas acerca da apresentação realizada.           
Sendo assim, os três avaliadores iniciavam o momento comentando acerca dos critérios            
estabelecidos e os demais PETianos complementam os feedbacks. 
 Além disso, a comissão organizadora da atividade recolheu todas as fichas de            
avaliação e disponibilizou as médias obtidas em cada critério, bem como os comentários             
que foram deixados nas fichas. A seguir, temos um exemplo de ficha de feedbacks que               
foi repassado para cada participante. 

 
Imagem 2: Resultado dos feedbacks de cada participante. 

 

1072



 
 

No fim da atividade foi passado um formulário online para que os PETianos             
avaliassem o evento e foram obtidas 13 respostas. As duas primeiras perguntas eram             
objetivas e tinham como opção de resposta uma das cinco categorias que variavam de              
péssimo a ótimo. A primeira tinha como objetivo avaliar o evento como um todo e foi                
obtido 100% de ótimo. Já a segunda tinha como objetivo avaliar a organização do              
evento e foi obtido 92% de ótimo. Tais resultados estão mostrados nos gráficos a seguir. 

Gráfico 1: Respostas de como classifica o evento. 

 
Gráfico 2: Respostas de como classifica a organização do evento. 

 
Nesta edição foram implementadas algumas novidades, como: envio prévio dos           

temas, utilização do auditório, estímulo ao uso do microfone, compilado das críticas,            
visando desafiar ainda mais os PETianos durante a apresentação. Sendo assim, foi            
disponibilizada uma pergunta para saber se os participantes aprovaram e como pode-se            
ver no gráfico a seguir, 100% responderam sim.  
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Gráfico 3: Respostas sobre as novidades implementadas. 

 
Desde a edição anterior, existiam a sugestão de fazer uma edição aberta ao             

público, visando desafiar ainda mais os PETianos na escolha dos temas e na             
apresentação. Dessa forma, foi feito questionamento se o participante gostaria que o            
Fala PET tivesse uma edição aberta ao público. Como está mostrado no gráfico a seguir,               
61,5% responderam sim. Logo, fica a sugestão de realizar essa novidade para o próximo              
semestre. 

  
Gráfico 4: Respostas sobre a possibilidade de ter uma edição aberta. 

 
As duas perguntas seguintes eram abertas e perguntavam sobre quais as críticas            

e as sugestões para a próxima edição. A principal crítica foi de se atentar para os                
horários programados para início e fim da atividade. Já as principais sugestões para a              
atividade foram ter uma segunda edição para ver como os PETianos evoluíram com o              
feedback dado e ter uma outra edição com o mesmo tema e sendo ela aberta ao público.                 
Sendo assim, é importante que os coordenadores revejam esse aspecto da pontualidade            
na próxima edição e também tente inovar em uma ou mais sugestões enviadas. 
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Conclusões 
 

Ao analisar os dados referente ao formulário online aplicado na edição de            
2018.2 exposto anteriormente, bem como observar o alto grau de satisfação dos            
PETianos com a atividade nos gráficos de resposta, conclui-se que a mesma é bastante              
enriquecedora e positiva, tanto para aqueles que apresentam, quanto para os que            
assistem, devendo assim continuar a ser aplicada em semestres posteriores. Além disso,            
o formulário também aponta que a atividade atingiu o caráter de desafio para os              
PETianos por demonstrar a resposta positiva desses a uma nova etapa desafiante de             
expandir as apresentações para a graduação, sendo um público maior e por            
consequência uma tensão diferente. Vale lembrar que, visando sua melhoria contínua,           
algumas melhoras podem e devem ser aplicadas, como os coordenadores serem mais            
rígidos com a pontualidade de todos quanto à atividade. 

Em suma, tem -se que a atividade atinge seus objetivos de potencializar a             
postura e oratória dos PETianos e que o desenvolver dessa tão importante característica,             
seja para o mercado de trabalho ou para o meio acadêmico, que é a oratória está bem                 
representado pelo Fala, PET. 
 
Referências: 
 
https://widoox.com.br/oratoria/oratoria-como-falar-bem-em-publico/ 
(acesso:13.04.2019) 
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Programa de Educação Tutorial (PET) em Conexões de Saberes, Universidade Federal 

da Paraíba, João Pessoa, Paraíba. 

 

 EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

 

O presente trabalho possui como escopo principal comunicar e, simultaneamente, refletir 

acerca da atividade Temas para a Formação Política e Cidadã: Movimentos Sociais, Direitos 

Humanos.  A ação foi desenvolvida no ano de 2018 pelo Programa de Educação Tutorial 

(PET) em Conexões de Saberes, juntamente com o Cursinho Pré-Universitário, justificando-

se a partir de estudos sobre a articulação entre ensino dialógico e prática docente. Sabendo da 

importância dessa iniciativa para o fortalecimento de intervenções de natureza 

problematizante no âmbito do processo de ensino-aprendizagem, buscou-se sua efetivação 

através de uma dinâmica coletiva. Assim, foram organizados encontros em formas de 

palestras, perpectivando contribuir para a Educação Popular de jovens e adultos e, ao mesmo 

tempo, instigar, por meio de debates, a participação de todos na construção dos saberes. 

Portanto, aqui, relata-se a experiência da ação em si mesma, destacando os seus efeitos no 

tocante à re-organização das ferramentas e ambientes onde se efetivam a experiência da 

aprendizagem. Com isso, possuimos o interesse tornar manifesto a possibilidade de uma 

metodologia de ensino onde o sujeito cognoscente assume uma posição essencial no processo 

de ensino-aprendizagem. Por fim, conclui-se com uma exposição sucinta sobre os caminhos 

percorridos para a efetivação do projeto supracitado, destacando desde a seleção dos eixos 

temáticos até a relevância das respectivas pautas consoante o contexto político e social dos 

alunos participantes da proposta. Almeja-se, mediante essa comunicação, apontar não apenas 

dados de cunho estatístico, mas essencialmente os impactos dessa iniciativa na realidade 

social dos cidadãos e cidadãs envolvidos no projeto.  
 

1 PETiana discente (bolsista) do grupo PET/Conexões de Saberes e discente do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal da Paraíba. 
2 Colaborador do grupo PET/Conexões de Saberes e Mestrando do curso de Pós-Graduação em Filosofia 

da Universidade Federal da Paraíba. 
3 PETiana discente (bolsista) do grupo PET/Conexões de Saberes e discente do curso de Letras Inglês da 

Universidade Federal da Paraíba. 
4 Colaboradora do Grupo PET/Conexões de Saberes e Mestre em Antropologia pela Universidade Federal da 

Paraíba. 
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Palavras – chave 

Educação, Dialogicidade, Ensino, Direitos Humanos, Cidadania. 

 
Introdução 

 

Comumente, nós, professores, estudantes, pesquisadores e profissionais da educação, 

quando nos deparamos com alguma problemática que envolva a práxis pedagógica, em 

especial questões inquietantes do ponto de vista do saber docente, partimos, desde logo, das 

reflexões freireanas. Não como um manual ou uma cartilha onde podemos extrair instruções 

técnicas sobre como agir diante das dificuldades típicas do cotidiano escolar, as discussões 

levantadas por Paulo Freire (1921-1997) tornam-se indispensáveis sobretudo porque nos 

fornecem uma vista inteiramente nova acerca daquilo que há muito a compreensão corrente 

concebera enquanto padrão de educação — uma educação bancária, cujos interesses estão 

voltados às demandas de uma sociedade capitalista, competitiva, individualista e, 

especialmente, desigual (FREIRE, 1987). No âmbito do pensamento freireano, faz-se 

importante dizer que aquilo que outrora fora interpretado como função ou prática docente 

revela-se rapidamente em sua ambiguidade. 

Para além de uma via meramente teórico-conceitual, o diagnóstico realizado por Freire 

traz à tona problemas anteriormente não visitados, porém de uma importância crucial para o 

desenvolvimento da educação como um todo. Ademais, entre esses situa- se a questão da 

relação docente-discente. Por intermédio do conceito de dialogicidade, tornou-se evidente a 

importância de se repensar a posição do professor frente à  realidade do aluno, cuja finalidade 

seria propiciar uma aprendizagem mais significativa, desviando das formas de ensino 

verticalizadas, onde o docente era símbolo de autoridade máxima no tocante aos saberes 

ministrados (FREIRE, 1987). Em um sentido oposto a essa estrutura, a educação dialógica 

pressupõe uma mudança de paradigma, a saber, considera-se que os caminhos à aprendizagem 

devem viabilizar uma interação educador-educando, de modo a se afirmar, antes de tudo, a 

autonomia do discente na situação do contexto escolar. 

Tal liberdade, segundo Freire, não subtrai a responsabilidade docente, pelo contrário, 

ela potencializa o acesso à aprendizagem, preservando a integridade tanto do educador quanto 

do educando no que diz respeitos aos seus respectivos encargos e competências (FREIRE, 

1996). Assim, entrementes, como forma de pôr em curso tal orientação para a prática 

pedagógica, desenvolveu-se no ano de 2018 um projeto de extensão vinculado à Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) e ao Programa de Educação Tutorial (PET) cuja premissa maior 

fora o compromisso com a educação em seu sentido problematizante, isto é, em uma 

abordagem crítica e transformadora. Para tanto, um grupo formado por professores (bolsistas 

e voluntários), estudantes e coordenação do curso pré-universitário PET/Conexões de 

Saberes, juntamente com o apoio de professores universitários externos ao programa, 

reuniram-se em uma proposta de intervenção intitulada Ciclo de Palestras Temas para 

Formação Política e Cidadã: Movimentos Sociais, Direitos Humanos. 

Em primeiro plano, a iniciativa buscou desenvolver um trabalho de conscientização 

político-social com os cursistas do pré-universitário, considerando o perfil e o contexto social 

no qual estavam inseridos os alunos. Outrossim, a proposta foi articulada de modo a propiciar 

um diálogo entre o público universitário e a comunidade, a fim de que, através desse contato, 

as pessoas de origem popular pudessem ter acesso às pautas discutidas no interior da 

instituição, pois lhes dizem respeito tanto quanto ao corpo acadêmico (FREIRE, 2001).  
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Por último, pretendeu-se viabilizar um espaço de aprendizagem significativa, no qual 

fosse possível garantir o direito de acesso à educação e, ao mesmo tempo, fazer com isso 

fosse possível em um ambiente solidário, com respeito às diferenças e, em especial, sob 

valores democráticos voltados ao exercício da cidadania (LDB, 1996). 

 
Metodologia 

 

Sabemos que o Programa de Educação Tutorial (PET) em Conexões de Saberes tem 

como uma de suas características principais a interdisciplinaridade. Tendo isso em mente, 

para alcançar os objetivos expostos acima, desenvolvemos as atividades do projeto 

obedecendo o seguinte plano metodológico.  

Inicialmente, a ação objetivou trabalhar com questões relacionadas aos problemas 

sociais enfrentados em nosso país. Esses temas, apesar de servirem como suporte para a 

redação do ENEM, já que o nosso público fora composto, em sua maioria, por alunos do 

Cursinho Pré-Universitário, propôs-se  reflexões amplas acerca da valorização do exercício 

da cidadania e sobre a importância da participação política na sociedade. Nesse sentido, os 

jovens e adultos de origem popular tiveram a oportunidade de dialogar sobre muitos assuntos 

presentes em seu cotidiano, e que eles possuiam um entendimento pouco claro.  

Ademais, os encontros programados para a apresentação e o diálogo acerca dos temas 

voltados à Formação Política e Cidadã foram compostos pelos seguintes eixos temáticos: a) 

A luta pela terra e os movimentos sociais no campo da Paraíba; b) O movimento feminista 

paraibano: o que é, como se constituiu; c) Movimento Negro na Paraíba: sua história, suas 

características; d) O analfabetismo como uma questão social: Brasil e Paraíba; e) Cidadania 

e ética na sociedade: a participação política na sociedade brasileira; f) Gênero e sexualidade 

– a questão da ideologia de gênero; g) Filosofias sociais na contemporaneidade: liberalismo, 

marxismo e pós-modernismo; h) Ecologia, agroecologia e questões ambientais; i) Violência 

social: o genocídio dos jovens negros na Paraíba; j) A educação étnico racial como 

possibilidade de prevenção da violência. 

A título de síntese, somaram-se 9 encontros mensais, com a duração de 4 horas cada 

(18h às 22h), totalizando uma carga-horária final de 54h. Vale ressaltar que o ciclo de 

palestras teve como orientação principal o alcance dos propósitos a seguir:  a) apoiar a 

permanência e qualificação dos alunos da graduação; b) contribuir para o acesso de jovens e 

adultos à educação superior.  

Entrementes, os bolsistas incluídos no tripé ensino-pesquisa-extensão foram levados 

a repensar a educação oferecida pela escola pública, a Educação de Jovens e Adultos, o 

Ensino Médio e o Acesso de jovens e adultos de origem popular à Universidade. Como 

exemplo disso, tem-se um grupo de estudos semanal, contanto com a participação de alunos 

bolsistas PROLICEN e, igualmente, com a presença dos alunos bolsistas PET/Conexões de 

Saberes, do qual emergiu a proposta da atividade. 

Portanto, reiteramos que o compromisso de nossa ação de intervenção fora propiciar 

uma relação entre ensino dialógico e a prática docente. Para tanto,  refletindo sobre um dos 

elementos fundamentais da prática pedagógica: o desenvolvimento da curiosidade 

epistemológica e crítica dos discentes, a fim de eles possam aprimorar sua compreensão 

sobre o funcionamento da sociedade e, também, possam apropiar-se de ferramentas 

necessárias à luta por seus direitos sociais e políticos, tão negligenciados em nosso país. 
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Resultados e Discussão 

 

Tendo em vista que a proposta do Cursinho Pré-Universitário PET/Conexões de 

Saberes é a promoção de uma educação popular crítica, diferenciando-se de abordagens 

pedagógicas exclusivamente técnicas e bancárias, pudemos observar que, para além da oferta 

de disciplinas com o interesse na preparação para o ENEM, o ciclo de palestras Temas para a 

a Formação para Política e Cidadã: Movimentos Sociais, Direitos Humanos viabilizou aos 

alunos e professores participantes do projeto um ambiente de aprendizagem significativa. Isto 

é, o acesso às discussões de natureza política e social contribuiu grandemente para a formação 

humana e cidadã dos jovens e adultos de origem popular, de modo que eles, no decurso da 

execução das palestras, demonstravam, embora com certo grau de desconhecimento sobre os 

temas trabalhados, uma grande curiosidade pelas pautas desenvolvidas. 

Com a finalidade de constatarmos esse dado, mesmo que informalmente, coletamos o 

depoimento de um aluno participante da proposta. Para a Aluna J.L.A (nome fictício): [...] 

sem dúvida os debates nas palestras fizeram com que eu olhasse para o mundo, para as 

pessoas e determinadas situações de outra forma, com um senso crítico. Do mesmo modo, no 

que se refere aos docentes do Cursinho, podemos verificar os efeitos advindos da realização 

das palestras através da fala de uma das professoras: “Pude observar que os debates, nas aulas 

de leitura e produção textual, obtiveram uma mudança significativa após o início do Ciclo de 

palestras. Anteriormente, era comum notar que eles não eram tão participativos como 

atualmente. (Professora B - nome fictício, 2018).  

Em suma, retornamos a destacar a importância, do ponto de vista pedagógico, da 

construção de um ambiente educacional fundamentado no diálogo e na participação ativa de 

todos, ao passo que a educação deve se dá de forma dialógica e democrática, cuja finalidade é 

poder servir como ferramenta de transformação social. 

 

Conclusões 

 

O direito à educação, apesar de constitucionalmente garantido a todos, ainda é 

bastante negligenciado em nosso país, sobretudo àqueles oriundos das classes  populares. 

Ações de intervenção que busquem fazer com que esse direito seja acessado pelos setores 

menos favorecidos da sociedade, além de promover a igualdade entre os cidadãos, torna-se 

um potencial instrumento de combate às desigualdades sociais existentes na sociedade 

brasileira, tão característica dos países que elegem como seu objetivo maior acumulação de 

capital, ao invés do bem-estar dos seus  habitantes.  

Assim, mediante esse quadro, a proposta do ciclo de palestras Temas para Formação 

Política: Movimentos Sociais, Direitos Humanos buscou refletir juntamente com seu 

público alvo (jovens de adultos de origem popular) acerca de temas que fossem relevantes 

do ponto de vista do exercício da cidadania e, também, da educação em Direitos humanos, 

de suma importância para a construção político-social do indivíduo. Concomitantemente a 

isso, desejou-se fazer com que a comunidade pudesse ter a oportunidade de participar dos 

debates relativos ao papel de sua contribuição social dentro do Estado, intentando 

principalmente informá-los de seu valor para a consolidação de uma sociedade 

democrática, cujo fundamento é a participação 
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direta/indireta do povo nas deliberações de ordem política.  

Enfim, no percurso de realização das atividades, enfatizou-se o protagonismo dos 

estudantes no contexto escolar, sendo eles responsáveis diretos no processo de ensino e 

aprendizagem, não como entes passivos, mas como o elemento chave na difusão e 

apropriação dos saberes. Em conclusão, enxergamos que a educação não se limita ao 

aprendizado técnico- científico, mas essencialmente à formação de pessoas capazes de exercer 

sua liberdade e autonomia diante da realidade social. 

 

Referências 

 
BRASIL. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: 

Senado Federal, 2018. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/544283>. Acesso em: 18 de jan. de 2019. 
 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
 

  . Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 

  . Política e Educação.São Paulo: Cortez, 2001. 

1080



 
O incentivo aos estudantes de escolas públicas do Maciço de Baturité ao ingresso no 

Ensino Superior através do PET RECEBE ESCOLAS. 
  

  
Sley Micaely Santos da Silva ; Maria Greiciane Mesquita Sousa ;  Karoliny Monteiro Viana 1 2

Lima ; Wilma João Nancassa Quadé ; Aleandro Lopes Lima ; Maria da Luz Fonseca de 3 4 5

Carvalho ; Alisson Fernando Abreu de Sousa ; Gisleane Lima silva ; Leonardo Chaves 6 7 8

Ferreira ; Alice de Oliveira Silva ; Rodrigo Peixoto Macedo ; Natanael do Nascimento 9 10 11

Viana Sousa ; Emanuelle Marreiro Araújo  Léia Cruz de Menezes . 12 13 14

1 Graduanda do sétimo semestre do Curso de Letras da Unilab e bolsista PET de Humanidades e Letras da                   
Unilab, sleymicaeely@gmail.com 
 
2 Graduada em Letras - Língua Portuguesa pela Unilab e bolsista egressa do PET de Humanidades e Letras da                   
Unilab, greicedjh@gmail.com 
 
3 Graduanda do Curso de Pedagogia da Unilab e bolsista PET de Humanidades e Letras da Unilab,                 
kakaviana.monteiro@gmail.com 
 
4 Graduanda do Curso de Sociologia da Unilab e bolsista PET de Humanidades e Letras da Unilab,                 
wilmanancassa@gmail.com 
 
5 Graduando do Curso de História da Unilab e bolsista PET de Humanidades e Letras da Unilab,                 
aleandroale01@gmail.com 
 
6 Graduanda do Curso de Pedagogia da Unilab e bolsista PET de Humanidades e Letras da Unilab,                 
carvalhodaluz@hotmail.com 
 
7 Graduando do Curso de Letras da Unilab e bolsista PET de Humanidades e Letras da Unilab,                 
alissonabreu7@gmail.com 
 
8 Graduanda do Curso de Letras da Unilab e bolsista PET de Humanidades e Letras da Unilab,                 
portuletras1234@gmail.com 
 
9 Graduando do Curso de Letras da Unilab e bolsista PET de Humanidades e Letras da Unilab,                 
leonardochavesferreira@gmail.com 
 
10 Graduanda do Curso de Letras da Unilab e bolsista PET de Humanidades e Letras da Unilab,                 
aliceoliveira9935@gmail.com 
 
11 Graduando do Curso de Bacharelado em Humanidades da Unilab e bolsista PET de Humanidades e Letras da                  
Unilab, rodrigopxm@gmail.com 
 
12 Graduando do Curso de Letras da Unilab e bolsista PET de Humanidades e Letras da Unilab,                 
natanaelvianas@gmail.com 
 
13 Graduanda do Curso de Bacharelado em Humanidades da Unilab e bolsista PET de Humanidades e Letras da                  
Unilab, emanuelle.unilab@gmail.com 
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PET de Humanidades e Letras da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção- Ceará. 
  

EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de transformação. 
  
   

Resumo 
  
Este trabalho apresenta uma vertente do projeto PET Visita-Recebe escolas, o PET Recebe             
Escolas, que é uma proposta do PETHL da Universidade da Integração Internacional da             
Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Com este projeto, objetivamos o diálogo entre as           
escolas públicas de ensino básico do Maciço de Baturité e o ingresso no Ensino Superior               
Público, visando o incentivo a entrada desses alunos nas universidades gratuitas,           
particularmente na UNILAB. Para seu desenvolvimento, os bolsistas do PETHL visitaram as            
escolas e apresentaram a proposta de intervenção. As escolas inscreveram-se através de            
formulário eletrônico, sendo selecionadas de acordo com critérios estabelecidos no projeto.           
As escolas selecionadas para o PET Recebe foram recepcionadas na Universidade, onde            
dialogou-se a respeito da preparação para o ingresso no Ensino Superior, mostrou-se a             
dinâmica do dia a dia na instituição, o seu projeto político pedagógico, os cursos e as                
instalações. Pôde-se observar a falta de perspectiva dos alunos em ingressar no nível superior              
por não saberem o que querem cursar, por não saberem que há no Maciço uma instituição                
pública e por não terem condições financeiras de custear um curso privado. Conclui-se,             
portanto, que ainda há a necessidade de um trabalho mais ativo da universidade na              
comunidade em seu entorno tendo como propósito uma maior integração entre comunidade e             
instituição, dentre estas ações ressalta-se a importância de incentivar os jovens estudantes ao             
ingresso no Ensino Superior Público. 

  
Palavras – chave: 
Escolas Públicas. Ensino Superior Gratuito. Maciço de Baturité. Unilab. 
  
 

 
14 Tutora do PET Humanidades e Letras, Doutora em Linguística pela UFC. Professora vinculada ao Instituto de 
Letras e Literatura da Unilab, leiamenezes@unilab.edu.br 
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Introdução 
 

O PET de Humanidades e Letras (PETHL) da Universidade da Integração           
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) concentra-se na perspectiva        
interdisciplinar, por ser um PET que contempla dois cursos: Bacharelado em Humanidades e             
Letras - Língua Portuguesa e dentre suas atividades que amparam-se no tripé            
ensino-pesquisa-extensão encontra-se o Projeto PET Recebe-Visita Escolas, contemplado        
pelas áreas do ensino e da extensão. 

Neste trabalho focaremos em uma das vertentes do projeto, a vertente da recepção dos              
estudantes do Maciço de Baturité nas universidades, para falar de sua importância no papel de               
aproximação desses estudantes ao Ensino Superior, bem como o conhecimento da Unilab. 

Resultado da junção de dois projetos de vertentes solo, o PET Recebe Escolas tem              
como objetivo promover o conhecimento da existência da Unilab, sua estrutura, suas formas             
de ingresso, as áreas e cursos ofertados, os programas que a compõe e sua proposta de                
integração, ao qual integra estudantes de várias nacionalidades do continente africano para            
alunos e alunas que estejam cursando o Ensino Médio. 

Além do conhecimento à Unilab, o projeto traz como anseio geral a proposta da              
aproximação desses estudantes às Universidades públicas de modo geral, visando mostrar as            
formas de ingresso e o incentivo de ingresso ao Ensino Superior. 

A busca por esse incentivo surge da necessidade do cumprimento da democratização,            
do acesso e da permanência de alunos egressos da Educação Básica no Ensino Superior              
público e de qualidade uma vez que MENDONÇA e SILVA (2002) afirmam que são poucos               
os que têm acesso direto aos conhecimentos gerados na universidade pública e que uma das               
principais funções sociais da Universidade é a de contribuir na busca de soluções para os               
graves problemas sociais da população. 

 
  

Metodologia 
  

Como já explicado no tópico anterior, o Projeto PET Visita- Recebe Escolas acontece             
em duas vertentes diferentes e neste trabalho importará a metodologia utilizada para a             
recepção das escolas na Unilab. A metodologia estará organizada em três partes que serão              
explanadas nos parágrafos subsequentes: 1. a divulgação do projeto nas escolas do Maciço de              
Baturité; 2. a etapa de seleção das escolas e 3. a organização da recepção. 

Em um primeiro momento, as/os bolsistas do projeto fazem um levantamento de todas             
as escolas de Ensino Médio da Região do Maciço de Baturité, mapeando os contatos e os                
endereços de cada escola para que, posteriormente, seja criado um itinerário de visitação a              
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essas escolas, de modo a apresentar a o projeto, O PETHL e a universidade. 

Depois do processo de divulgação do projeto nas escolas, para que a seleção aconteça              
é disponibilizado, no site e nas demais redes sociais do PETHL e dos bolsistas, bem como no                 
site Unilab, um formulário eletrônico no qual a escola que deseja participar deverá preencher              
dados como: 1. informações sobre a escola, 2. nome do diretor responsável e telefone para               
contato, 3. número de alunos que visitarão a universidade, 4. o mês em que a escola deseja                 
realizar a visita, 5. a quantidade de alunos que virão e 6. quais as séries do Ensino Médio                  
farão a visita. Esse formulário fica aberto ao longo do ano em que está sendo realizado o                 
projeto, pois como se tratam de recepções, elas podem ser agendadas em qualquer mês do               
ano, sendo, o calendário de visitas, condicionado às exigências burocráticas da universidade,            
podendo assim, passar por modificações que serão negociadas com a escola e a comissão do               
projeto.  

Desse modo, uma vez firmado o mês em que acontecerá a visitação à universidade,              
as/os bolsistas entram em contato com contato as escolas para agendarem um dia para a visita                
e, em seguida a tutora entra em contato com os setores de reservas da universidade, para que                 
sejam reservados o espaço e os equipamentos que viabilizarão a palestra para os alunos              
visitantes. 

Enquanto as escolas são agendadas, as/os bolsistas se preparam para a organização da             
recepção as escolas que acontecem com a duração de, no máximo, quatro horas e trinta               
minutos. Nesta etapa, os bolsistas iniciam com uma dinâmica que estimule os/as alunos/as a              
refletirem sobre seus objetivos para a vida futura, em seguida é realizada a leitura de um texto                 
que reflete sobre o empenho e disciplina na busca por estes objetivos e de incentivo nos                
estudos. Na sequência, através de mídias audiovisuais é apresentada a Unilab, seu projeto, os              
campi, os cursos de graduação e pós-graduação, seguido do relato de experiência dos             
bolsistas do PETHL no percurso da graduação. 

Por fim, são apresentadas as principais formas de ingresso à universidade pública. É              
importante destacar que, durante toda a palestra, os alunos são instigados a refletirem sobre              
que atitudes estão contribuindo para que eles consigam obter êxito nos seus estudos e a               
traçarem metas para que sejam bem-sucedidos nesta empreitada. 
 
  
Resultados e Discussão 
  

Na vertente do projeto PET Recebe Escolas foram inscritas um total de 5 (cinco)              
escolas, com turmas de 1º, 2º e 3º anos, resultando em um total de 724 alunos. As visitas                  
foram agendadas para os meses de agosto, setembro e outubro. A comissão do projeto, no               
período que antecede a data marcada para a recepção das escolas, mantém contato por              
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telefone e e-mail com o núcleo gestor da escola para evitar quaisquer transtornos com              
imprevistos que possam ocorrer. 

Durante o desenvolvimento do projeto, notou-se que, embora boa parte dos alunos            
mostre desinteresse em continuar com os estudos após a conclusão do ensino médio, há              
muitos alunos que mostram interesse em ingressar no ensino superior. Os fatores que             
influenciam estes alunos na preparação para o Enem são: falta de informação sobre o              
processo de entrada no ensino superior público, condição socioeconômica da família para o             
custeio de uma formação em instituição privada, o desconhecimento de uma instituição            
pública de nível superior instalada no Maciço de Baturité e a falta de confiança para               
enfrentarem o processo do Enem. 

No entanto, além de destacar o interesse e o empenho dos núcleos gestores das              
escolas para participarem do projeto, nota-se também que o PET Recebe Escolas tem sido um               
instrumento de incentivo aos alunos das escolas onde o projeto acontece. É notório o              
interesse dos alunos pela curiosidade, participação e entusiasmo que demonstram quando           
estão visitando a universidade. Para eles é um espaço que outrora parecia inacessível e que               
agora está ao alcance. 
 
  
Conclusão 
  

A vertente PET Recebe Escolas conseguiu desempenhar a função para a qual foi             
planejada, conseguindo êxito em suas ações, isto se comprova pelo aumento da procura e              
interesse das escolas em participar do projeto. 

As ações dessa vertente do projeto PET Visita- Recebe Escolas são ferramentas            
importantes para a sustentação de dois dos pilares da tríade Ensino-Pesquisa-Extensão, sobre            
os quais o PET e a Unilab sustentam-se, desenvolvendo ações de ensino e extensão,              
promovendo um estreitamento das relações entre universidade e comunidade, com práticas           
sociais, incentivando, sobretudo, que os alunos de ensino preparem-se para a entrada no             
ensino superior público e mostrando através das experiências dos bolsistas que é possível             
alunos de escolas públicas obterem uma graduação de qualidade. Por tratar-se também de             
uma ação de fácil execução, o projeto conseguiu alcançar muitas escolas do Maciço através              
dos agendamentos mensais.  

No entanto, percebeu-se o quão carente as escolas são de ações como esta, que              
incentivem os alunos a dar continuidade em seus estudos para além do ensino médio. Para               
muitos alunos o ensino superior ainda parece uma utopia, ou porque não se reconhecem como               
capazes de passar pelo processo, ou porque não conhecem os caminhos que precisam traçar              
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para que cheguem a esta etapa de seus estudos.  
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O LAÇO ENTRE A COMUNIDADE E O PROGRAMA DE RÁDIO 

 

Werner Augusto Kupske1; Ana Paula Farias2; 

Christine Rubiane Mariot1; Diego P. Dolinski1; Jennyfer Julia da Silva Sa2; Juliana A. 

Teixeira Stanck3; Leonardo Nentwig1; Maryelza Wolinger Reche3; Liandra H. Kulika1; Nicole 
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e-mail:waugustok@gmail.com 

PET Ciências Rurais, Universidades Federal de Santa Catarina-Campus de 

Curitibanos, Curitibanos, Santa Catarina 

 

EIXO TEMÁTICO: UNIDOS PELO INCENTIVO À CULTURA 

Resumo 

A existência de inúmeros meios de comunicação como smartphones e computadores estão 

cada vez mais conectados com a internet, porém, ainda não garantem o acesso de grande 

parcela da população a informação e a discussão de temas importantes do cotidiano. E é neste 

cenário que a interlocução dos programas de rádio ainda constitui uma abordagem eficaz e 

necessária. O programa UFSC em Comunicação é uma parceria da Universidade Federal de 

Santa Catarina – Campus de Curitibanos com a Rádio Comunitária Maria Rosa 104,9 FM, e é 

produzido pelo Programa de Educação Tutorial, o PET – Ciências Rurais. Os programas são 

realizados semanalmente aos sábados das 8:00 às 9:00 horas da manhã, sendo roteirizado e 

apresentado pelo grupo. O projeto mescla programas roteirizados, de interlocução dos 

próprios petianos com entrevistas com docentes ou profissionais da área em pauta. A grande 

diversidade de temas abordados no programa tem o intuito de expandir a informação para 

todas as áreas do conhecimento, viabilizando assim, audiências crescentes e uma maior 

participação dos ouvintes, que colaboraram com a indicação dos temas a serem abordados em 

programas posteriores. É possível verificar a aproximação da comunidade com a universidade 

através da participação dos ouvintes nos programas realizados pelo grupo PET em uma rádio 

comunitária. Isso mostra a importância da utilização de um meio de comunicação de baixo 

custo e fácil acessibilidade da população como forma de estreitar laços entre comunidade e 

universidade pública.  

                                                
1PETiano (bolsista) do grupo PET Ciências Rurais e discente do curso Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina 

-Campus de Curitibanos. 
2PETiano (bolsista) do grupo PET Ciências Rurais e discente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de 

Santa Catarina -Campus de Curitibanos. 
3PETiano (bolsista) do grupo PET Ciências Rurais e discente do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de 

Santa Catarina -Campus de Curitibanos. 
4Tutora do grupo PET Ciências Rurais e docente do Departamento de Agricultura, Biodiversidade e Florestas da 

Universidade Federal de Santa Catarina -Campus de Curitibanos. 
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Palavras – chave: Comunicação. Participação. Interdisciplinaridade. Contemporaneidade. 

Aproximação. 

 

Introdução  

 Em 2012 o rádio completou 90 anos de existência no Brasil. Esse meio de 

comunicação apresenta como tarefas cotidianas: transmitir notícias, esportes ao vivo, 

reprodução de músicas, serviço e entretenimento. Além do mais, conta como uma importante 

ferramenta social, pois integra como nenhum outro meio pessoas e comunidades longe dos 

grandes centros, com ausência de outras formas de comunicação. Porém, é importante 

ressaltar que o rádio nasceu como meio de elite e não de massa, portanto se destinava apenas 

para quem possuía capital para adquirir os aparelhos receptores, na época muito caros (Prado, 

2012). 

 A rádio criou moda, inovou estilos, inventou e ensinou práticas do nosso cotidiano, 

como também estimulou a população durante o seu desenvolvimento, destacando um 

importante papel social na sua época, como o de promover um processo de integração que 

estava presente nos limites físicos, e os de altos índices de analfabetismo por todo o país 

(Calabre, 2002). 

 Dados do Ministério das Comunicações mostram que o mesmo é um dos meios de 

comunicação mais difundidos e apreciados pelos brasileiros, sendo um dos de maiores 

abrangências em todo o território nacional. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio (PNAD) de 2015, do IBGE, 69,2% das casas brasileiras apresentam pelo menos 

um aparelho receptor de rádio.  

A rádio comunitária que faz jus a esse nome é facilmente reconhecida pelo trabalho 

que desenvolve. Ou seja, transmite uma programação de interesse social vinculada a realidade 

local, não tem fins lucrativos, contribui para ampliar a cidadania, democratizar a informação, 

melhorar a educação informal e o nível de cultura dos receptores sobre temas diretamente 

relacionados a suas vidas. Além de permitir a participação ativa dos ouvintes na elaboração da 

programação que será vinculada (Peruzzo, 2018). Dada a importância da rádio em uma 

região, o Programa UFSC em Comunicação em parceria com a Rádio Comunitária Maria 

Rosa FM, tem como objetivo principal, transmitir informações aos ouvintes com temas de 

interesse social, além de temas específicos do meio das Ciências agrárias. 

 

Metodologia 

O programa UFSC em Comunicação é uma parceria da Universidade Federal de Santa 

Catarina – Campus de Curitibanos com a Rádio Comunitária Maria Rosa 104,9 FM, e é 

produzido pelo Programa de Educação Tutorial, o PET – Ciências Rurais. Os programas são 

realizados semanalmente aos sábados das 8:00 às 9:00 horas da manhã sendo roteirizado e 

apresentado pelo grupo.  
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Para a elaboração dos programas do período de dezembro de 2018 a março de 2019, 

foi definido através de sorteio para aleatorização e a divisão dos membros do grupo em quatro 

novos subgrupos. Cada grupo ficou responsável em escolher um tema, elaborar um texto com 

a sequência da programação do assunto escolhido e realizar o programa. 

Os temas que cada grupo ficou responsável em desenvolver durante a escrita do 

roteiro do programa foram definidos pelos membros do grupo, sempre levando em conta a 

demanda de temas solicitados pela comunidade de ouvintes ou que fossem de eventual 

relevância devido a datas representativas.  

Antecipando a elaboração do roteiro iniciou-se a revisão bibliográfica com conceitos, 

atualidades, aplicações e outras informações de interesse para a comunidade. O texto 

elaborado é revisado juntamente com a tutora do grupo PET e, a partir disto, o programa está 

apto a ir ao ar. Nesta fase, são realizadas as escolhas prévias das músicas que serão utilizadas 

entre cada bloco. Os pedidos de músicas ao vivo são substituídos com as músicas previamente 

selecionadas. 

Com uma semana de antecedência da apresentação do programa ocorre a divulgação, 

que se estabelece via rádio durante o próprio programa e via redes sociais. 

Os programas no formato de entrevista tiveram seu roteiro previamente compartilhado 

com o entrevistado e o mesmo participa ao vivo do programa. O convite ao entrevistado é 

realizado conforme o tema do programa com intuito de enriquecer a discussão e buscou-se 

sempre utilizar uma linguagem de fácil compreensão mesmo em temas mais complexos. 

No sábado referente ao dia da transmissão do programa, os integrantes repassam ao 

locutor as músicas previamente escolhidas para que as mesmas possam ser reproduzidas. 

Durante o programa é disponibilizado o contato da rádio para participação ao vivo dos 

ouvintes. Próximo ao fim dos programas, realiza-se a transmissão da “dica dos petianos”, que 

envolvem dicas úteis de modo simples e diversificado. Nesse momento ocorre a divulgação e 

o convite aos ouvintes para participarem das atividades organizadas na Universidade e/ou 

grupo PET. Finaliza-se o programa com a transmissão de uma mensagem de reflexão e o 

agradecimento pela audiência.  

 

Resultados e Discussão 

Com as apresentações dos programas na rádio, buscou-se explorar mais os objetivos 

que o Programa de Educação Tutorial - PET visa, sendo eles ofertar a comunidade 

conhecimentos de forma mais abrangente através da maximização da interação Universidade 

com a população. Na tabela 1 constam os temas e entrevistados dos programas da rádio nos 

meses de dezembro de 2018 a março de 2019.  
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Tabela 1 - 

Temas dos programas nos meses de dezembro de 2018 a março de 2019. 

Mês de referência    Data Temas Apresentação 

Dezembro 

01/12/18 Melhoramento genético de Aves Ao vivo 

08/12/18 Produção de Mudas Ao vivo 

15/12/18 

Entrevista com Profª Zilma: A 

importância da agricultura familiar no 

Brasil e no mundo 

Gravado 

22/12/18 
Entrevista com alunas da universidade: 

Plantas exóticas e invasoras 
Reprise 

29/12/18 Retrospectiva do ano de 2018 Gravado 

Janeiro 

05/01/19 Fauna e Flora brasileiras Reprise 

12/01/19 Jogos Olímpicos Reprise 

19/01/19 Importância das frutíferas nativas Reprise 

26/01/19 Importância do solo Reprise 

Fevereiro 

02/02/19 História da música Ao vivo 

09/02/19 Galinhas poedeiras Ao vivo 

16/02/19 
Culturas e tradições da região de Santa 

Catarina 
Ao vivo 

23/02/19 Derivados de Suínos Ao vivo 

Março 

02/03/19 Carnaval Ao vivo 

09/03/19 

Sistemas alternativos de cultivo: 

Hidroponia, Aquaponia, Semi-

hidroponia e Aeroponia 

Ao vivo 
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12/03/19 Agricultura familiar: desafios atuais Ao vivo 

23/03/19 Paisagismo urbano Ao vivo 

30/03/19 Agricultura de Precisão Ao vivo 

Fonte: Autores 

  

No dia primeiro de dezembro de 2018 a março de 2019 foram realizados 18 programas 

de rádio com 2 entrevistas e, ao longo desse período, foram transmitidos 11 programas ao 

vivo. As programações durante esse período foram diversificadas, abrangendo diversos 

assuntos relacionados às várias áreas do conhecimento, promovendo audiências crescentes e 

uma maior presença dos ouvintes que contribuem com a indicação de temas a serem 

abordados na rádio.  

Em relação às temáticas abordadas, o“Sistemas alternativos de cultivo” mostrou de 

forma clara e objetiva a maneira de se implantar um sistema hidropônico, seus aspectos 

sociais e ambientais, juntamente com o esclarecimento de outras maneiras de se confeccionar 

um sistema alternativo de cultivo, como a Aquaponia, Semi-hidroponia e Aeroponia. 

Um diferencial a parte, foram os programas de realização de entrevistas, como 

exemplo com a Professora Doutora Zilma Isabel Peixer, que possuiu a temática “A 

importância da agricultura familiar no Brasil e no mundo”. Nesta o grupo, juntamente à 

entrevistada, abordaram discussões relevantes a vida no campo, como a importância da 

agricultura familiar no combate à fome, as relações de gênero envolvendo trabalhadores do 

setor e o êxodo rural cada vez mais presente em nosso país. Outro exemplo foi a entrevista 

transmitida em reprise com alunas da universidade, sendo estas da pós graduação e graduação, 

onde a temática ‘’Plantas exóticas invasoras’’ fora explicada de forma a exemplificar as 

principais características destas plantas, incluindo a legislação vigente para estas e exemplos 

das mesmas.  

 Com relação a temática “Agricultura de precisão” foram abordados assuntos referentes 

ao campo e sua evolução com o passar do tempo, mostrando que as atividades rurais hoje em 

dia estão associadas com a capacidade administrativa do produtor em gerenciar sua 

propriedade e adaptar novas tecnologias a sua realidade, visando sucesso na produção frente 

aos diversos riscos que o mesmo está exposto. 

 No programa sobre a História da música buscou-se um tema diferenciado do que 

comumente o Programa UFSC em Comunicação apresenta. Este foi pensado visando uma 

explanação sobre os diferentes tipos de músicas que se fazem presentes no Sul do Brasil e 

outros gêneros musicais mais populares em outras regiões do país. 

 Com exceção aos temas “Carnaval”; “Retrospectiva do ano de 2018”; “Jogos 

olímpicos” e “História da música” todos os outros são intrínsecos às Ciências Agrárias e, de 

maneira geral, apresentam-se como uma forma de abordar assuntos referentes ao prévio 

conhecimento geral da população, porém com a adaptação de termos técnicos-científicos 

voltados para o repasse e compreensão de informações.  
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 Segundo Peruzzo (2004) a existência de uma emissora comunitária, mesmo que não 

totalmente participativa, possui efeito imediato na população. Isto se deve ao fato de que, 

quando a emissora cresce em experiência e qualidade, a produção local sobre saúde e 

educação aumenta, contribuindo para a divulgação de informações sobre questões relevantes 

que afetam a comunidade. 

 Para Cabral Filho ([s.d.]), as rádios comunitárias existentes no país buscam 

contribuição para um desenvolvimento humano e social que compreende as comunidades 

como sujeitos dos processos locais, diminuindo a distância entre as classes sociais. Desta 

forma, a transmissão de programas com temáticas voltadas para a população, agrega efeitos 

positivos aos ouvintes.  

 Através da divulgação antecipada do tema da rádio, pôde-se perceber um aumento do 

público durante as programações, pois cada tema abordado foi pensado para que se alcançasse 

o interesse dos ouvintes. O foco principal da rádio é o aprendizado por parte dos envolvidos 

na elaboração e discussão do tema, além de transmitir informações, pois a elaboração dos 

programas implica em o aluno ampliar seu conhecimento acadêmico sobre os diversos 

assuntos abordados, através da escritura e da oratória dos mesmos. 

 

Conclusões 

 Por meio da realização do programa de rádio, notou-se a relevância perante a 

sociedade que o mesmo abrange, disseminando uma quantidade significativa de conhecimento 

para aqueles que o acompanham. Além do mais, aproxima a comunidade universitária da 

comunidade local, o que é caracterizado como um dos pilares do Programa de Educação 

Tutorial.  

A interação do ouvinte com a rádio através de ligações no decorrer do programa 

estabelece o objetivo principal do Programa UFSC em Comunicação, que se trata da 

transmissão de informações à toda a população da região favorecendo, majoritariamente, 

aqueles que contam apenas com um ou poucos meios de comunicação. 
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EIXO TEMÁTICO: Educaç ao como meio de Transformaç ao 
 

 

Resumo 

A Química é uma disciplina que descreve os fenômenos naturais, em que em sua maioria 

acontece de forma microscópica, o que torna, para a maioria dos estudantes, uma área de difícil 

compreensão. Nesse sentido, buscando melhorar a aprendizagem dos discentes, faz-se 

necessário o uso da contextualização para poder relacionar o conteúdo dessa Ciência com a 

vivência deles. Sob essa perspectiva, o Programa de Educação Tutorial – PET Química do 

Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Campus João Pessoa, realiza a atividade de ensino 

intitulada “Ciclo de Palestras”, em que são abordados temas do cotidiano pouco vistos durante 

o período acadêmico, possibilitando elucidar mais a relação entre os fenômenos que ocorrem 

no dia a dia e a Química. As metodologias utilizadas nesse trabalho foram de cunho qualitativo 

e participante. Nesse sentido, foram apresentadas pelos PETianos do curso de Licenciatura em 

Química da supradita instituição, duas palestras intituladas: “Chocoquímica: conhecimentos 

sobre a delícia misteriosa” e “Desvendando os mistérios da antimatéria”. Dessa forma, foi 

possível contribuir na construção do conhecimento dos discentes participantes, ao possibilitar 

a compreensão desses conteúdos e incitar o estudo de temáticas não usuais no curso. 

 
Palavras – chave 

Antimatéria, Chocolate, Ensino de Química. 

 
Introdução 

A abordagem de temas geradores no processo de ensino, tem sido difundida por vários 

pesquisadores, uma vez que possibilitam unir o conteúdo científico com os assuntos do 

cotidiano. Assim como há importância de relacionar a vivência dos discentes com os 

conhecimentos científicos no processo de ensino, também é necessário considerar todo o 

conhecimento prévio que o alunado possui, pois é a partir desses conhecimentos que serão 
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utilizados para dar sentido na compreensão e interpretação a novos conceitos, o que é 

 

 

denominado por Ausubel (1980) de aprendizagem significativa: “O fator isolado mais 

importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que 

ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos”. 

Nessa perspectiva, o Programa de Educação Tutorial – PET do curso de Licenciatura 

em Química do Instituto Federal da Paraíba - IFPB (PET Química), promoveu palestras nas 

quais envolviam assuntos presentes no cotidiano, possibilitando discussões, conhecimento 

cultural, social e científico, além de proporcionar debates entre o grupo. Dessa forma, foram 

ministradas duas palestras, envolvendo temáticas como a antimatéria e o chocolate. Este último 

foi escolhido, por ser um alimento consumido em grande escala por todas as faixas etárias, e se 

tornar um tema envolvente, com discussões interessantes, pois pouco se sabe sobre. Desse 

modo, há uma grande controversa entre os consumidores, quanto a sua origem, os tipos de 

chocolates, os benefícios e a sua composição, o que causa uma grande dúvida na hora da 

classificação (OLIVEIRA et al 2016). 

Em concernência à antimatéria, no âmbito científico, esta destaca-se pelo fato de ser um 

material que possui grande valor no mercado devido a sua grande dificuldade de produção, e 

que pode contribuir em diversas áreas. Existem duas formas que a antimatéria é capaz de servir 

como avanço na humanidade: (a) auxilia no diagnóstico de doenças; (b) capaz de servir como 

combustível para foguetes, visto que é produzida uma alta quantidade de energia com pouca 

quantidade de antimatéria. 

 
Metodologia 

Para o estudo dos temas propostos, foi utilizada a metodologia qualitativa, a qual “pode 

descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais” (RICHARDSON, 

1999, p. 80). Além disso, uma pesquisa participante também foi usada, em que “caracteriza-se 

pela interação entre os pesquisadores e os membros das situações investigadas” (SILVA e 

GRIGOLO, 2002 apud RAUPP e BEUREN, 2006, p. 90) 

Nessa conjuntura, a atividade foi desenvolvida pelo grupo PET Química do IFPB, 

Campus João Pessoa-PB, e contou com a participação de dois bolsistas para a realização da 

mesma, com duração de 4 (quatro) horas. Intitulada de "Ciclo de Palestras", tal atividade tem 

como característica desenvolver palestras com temas geradores associados ao âmbito da 

Química, oportunizando debates de assuntos que, normalmente, não são discutidos durante a 

graduação. Nessa premissa, as palestras denominadas de "Chocoquímica: conhecimentos sobre 
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a delícia misteriosa" e "Desvendando os mistérios da antimatéria" foram ministradas para os 

discentes do curso superior de Licenciatura em Química, do IFPB, totalizando um público de 

20 (vinte) pessoas. 

No primeiro momento, antes do início das apresentações, os PETianos passaram um 

Questionário de Sondagem (QS), para verificar os conhecimentos prévios dos discentes, 

contendo 4 (quatro) questões abertas, envolvendo os assuntos das duas palestras. Em seguida, 

iniciaram-se as apresentações, na qual a primeira foi a "Desvendando os mistérios da 

antimatéria" e, posteriormente, a segunda e última "Chocoquímica: conhecimentos sobre a 

delícia misteriosa". 

Resultados e discussões 

No primeiro momento da atividade, foi distribuído para os participantes um 

Questionário de Sondagem com o propósito de averiguar seus conhecimentos prévios referente 

as palestras a serem ministradas e, dessa forma, possibilitar aos ministrantes uma breve noção 

sobre os saberes empíricos desse público. Conhecimentos esses, que, posteriormente, seriam 

explorados durante as abordagens das temáticas, favorecendo assim, a troca de saberes e a 

construção de novos conhecimentos por meio das diferentes perspectivas dos alunos. 

Os dados evidenciados nos questionários foram analisados e se encontram descritos na 

sequência, identificados pela combinação entre a letra Q, maiúscula, seguida por um numeral 

correspondente a cada questionário respondido, ambos destacados em negrito. 

A primeira indagação sobre a palestra “Desvendando os mistérios da Antimatéria”, 

questionava se os discentes já se depararam com alguma informação sobre esse material e em 

caso afirmativo, descrevesse como ficou sabendo de sua existência. Nas respostas apuradas, 

percebeu-se que 50% dos alunos relataram já terem ouvido algo sobre o material, em 

contrapartida, os outros 50% declararam não conhecer. 

O meio de contato dos discentes com antimatéria mais citado foi a internet, por meio de 

artigos eletrônicos, redes sociais e canais do YouTube, outro meio mencionado foi por 

intermédio de uma série de televisão. Todavia, foi percebido que mesmo aqueles que afirmaram 

conhecer esse material, possuíam apenas um entendimento ínfimo sobre o mesmo, ou seja, 

compreendiam que a antimatéria era o oposto da matéria que conhecemos (apresenta cargas 

invertidas), como descrito nos Q7 e Q9, respectivamente “[...] é o contrário da matéria [...]”; 

“Sim! A antimatéria é o material oposto a matéria. 

Esse feedback apenas reforça a importância da difusão dessa temática no meio 

acadêmico, em especial, nos cursos de Química, visto que, esse ramo dessa ciência se 

caracteriza pelo estudo “da matéria e das mudanças que ela sofre” (Chang e Goldsby, 2011, p. 
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2), logo, a compreensão sobre partículas que apresentam cargas opostas as partículas 

subatômicas ordinárias, agregarão aos saberes científicos dos graduandos e, dessa forma, 

poderão desenvolver a capacidade de assimilar as diversas aplicações oriundas da interação de 

pósitrons (elétrons de carga positiva) com a matéria (SANTOS, 2002). Como é o caso da 

Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET Scam), técnica utilizada pela Física Médica para 

observar processos metabólicos no corpo humano de forma a auxiliar no diagnóstico de doenças 

(SATO, 2018). 

O segundo questionamento, ainda sobre a visão geral do assunto da supracitada palestra, 

requisitava que os ouvintes informassem os materiais mais valiosos existentes, conforme suas 

concepções. E qual a razão para tais materiais possuírem valores tão elevados. 

O ouro, o diamante e o rubi, foram os materiais mais citados e, consequentemente, 

aqueles considerados como sendo os mais valiosos. Porém, é oportuno salientar que os alunos 

ainda dispõem de um pensamento equivocado, acreditando que o ouro continua sendo o 

elemento/material mais valioso do mundo. Entretanto, pesquisas realizadas recentemente o 

coloca na 11a posição, custando 150 reais por grama. Bem mais valorizado que o ouro é o 

próprio diamante, custando 150 mil reais o grama e ocupando a 3 a posição do ranking mundial. 

Já o material mais caro do mundo na atualidade, a antimatéria, objeto do nosso estudo, foi 

mencionado uma única vez. Sato (2018), destaca que o custo para a produção de antiprótons é 

de 24 trilhões de reais por grama. 

A primeira questão sobre a segunda palestra fazia a seguinte indagação: “De acordo com 

seus conhecimentos prévios, descreva o que você conhece sobre o chocolate. (“o que é?”, 

benefícios, malefícios, diferenças entre os tipos, etc.).” e “você saberia relacionar chocolate 

com a Química? Se sim, relate nas linhas abaixo”. 

Com relação ao primeiro questionamento, os participantes sentiram-se livres para 

escreverem realmente o que sabiam sobre o tema abordado. Não foram obtidas respostas em 

branco, no entanto, observou-se que algumas respostas foram mais bem elaboradas que outras, 

mostrando assim, a heterogeneidade dos conhecimentos prévios dos indivíduos presentes. 

Já a segunda questão alusiva a essa segunda palestra, serviu como uma 

complementação, pois os participantes utilizaram de suas respostas anteriores para associar a 

temática abordada à Química, sendo assim, se tornando complexo para alguns e simples para 

outros, baseando-se em suas respostas bem ou mal elaboradas. Nessa questão ainda tivemos 

dois participantes que não conseguiram associar o tema com a Química, portanto, notou-se a 

importância da contextualização e de como ela deve ser abordada, ampliando a visão científica 

dos indivíduos referentes ao seu dia a dia. 
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No segundo momento da atividade, procedeu-se com a ministração das palestras. Na 

 

 

 

 

palestra sobre a antimatéria foram abordados os tópicos arrolados: contexto histórico da 

antimatéria, sua classificação, efeitos da interação matéria-antimatéria, sintetização, 

armazenamento, formas de produção natural, aplicações na física médica e assimetria matéria- 

antimatéria. 

Em menção a palestra “Chocoquímica: conhecimentos sobre a delícia misteriosa”, 

também houve a explanação de tópicos referentes ao contexto histórico desse produto e, 

posteriormente, perpassando pelos processos químicos de produção, os diferentes tipos do doce, 

sua composição referente aos seus minerais e as substâncias ativas presentes, além disso, foram 

explicadas questões sobre os benefícios e malefícios causados pelo chocolate à saúde corporal. 

Nesse sentido, D’el & Medeiros, enfatizam que, 

No entanto, apesar de ser um alimento que vem despertando interesse científico por 

seu efeito na pressão arterial e na saúde cardiovascular de um modo geral, seu 

consumo deve ser recomendado com cautela, pois além de veicular os flavonóides, 

responsáveis por seus efeitos benéficos, também veicula uma grande quantidade de 

energia, o que poderia contribuir para o ganho de peso (2011, p. 58). 

 
O envolvimento com a Química cerebral também foi abordado, nesse quesito citando as 

relações entre o chocolate, os aminoácidos e as enzimas e a importância desses nas mudanças 

de humor. No decorrer das apresentações, alguns questionamentos foram suscitados, assim, 

ocasionando momentos enriquecedores de debates, trocas de informações e construção de 

novos conhecimentos. 

Nessa perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNs) 

atestam para importância de estimular a interação entre aluno-aluno e aluno-mediador, pois 

momentos como estes favorecem o desenvolvimento de competências cognitivas superiores, 

além de, propiciar formas coletivas de conhecimento (BRASIL, 2000). 

Para conclusão da segunda palestra, foi promovido um momento dinâmico utilizando 

um “quiz” como ferramenta auxiliadora para revisar o conteúdo apresentado e incentivar o 

diálogo com os ouvintes, visto que, conforme atenta Freire, 

[...], o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um 

sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas 

pelos permutantes. (2005, p. 91). 

Por fim, é importante ressalvar o envolvimento dos estudantes com as discussões, 

originadas a partir da abordagem dos dois temas. Dessa maneira, tais discussões foram etapas 

fundamentais no desenvolvimento das apresentações, proporcionando aos participantes, uma 
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carga mais diversificada de conhecimentos que, como mencionado por alguns discentes, 

forneceram informações essenciais para a construção de novos conhecimentos. 

Conclusão 

Por meio da interação dos discentes durante a execução da atividade, foi possível 

constatar a importância que a mesma possui na formação desses futuros profissionais. Desse 

modo, é indispensável que informações como estas sejam apresentadas para os discentes, em 

virtude da relação que estas possuem com o cotidiano e por serem temáticas que estão além da 

matriz curricular do curso de Licenciatura em Química. 
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; Valmor Alves 

Bastos2; Edivaldo Lisboa Fonseca2; Charle Costa dos Santos2; José Claudio Souza Alves3.  

agata.alexandrer@outlook.com ; crisllaraf@hotmail.com . 

 

PET Inclusão e Oportunidades na Vida Acadêmica de Jovens de Origem Popular, 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro. 

 

EIXO TEMÁTICO: Unidos pela Sustentabilidade 

 

 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho desenvolvido pelo Empreendedorismo Social Plural (ESP), subgrupo 

do PET Inclusão e Oportunidades na Vida Acadêmica de Jovens de Origem Popular, é analisar 

o principal público consumidor de produtos orgânicos. O trabalho se divide em duas partes, 

sendo a primeira, a aplicação de um questionário com variáveis qualitativas nominais e ordinais 

em dois grupos localizados em espaços diferentes. O primeiro na Feira de Agricultura Familiar 

na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), já o segundo grupo, é composto por 

indivíduos de três municípios distintos do Rio de Janeiro, entre eles, Rio de Janeiro (capital), 

Nova Iguaçu e Mesquita. Através da análise dos dados coletados, na segunda fase da pesquisa, 

é estabelecida uma relação entre cor dos entrevistados, sua renda pessoal e a oferta de produtos  

                                                
1 PETiana discente (Bolsista) do grupo PET - Inclusão e oportunidades na vida acadêmica de jovens de origem 

popular e discente do Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – 

agata.alexandrer@outlook.com  ; PETiana discente (Bolsista) do grupo PET - Inclusão e oportunidades na vida 

acadêmica de jovens de origem popular e discente do Curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro –  crisllaraf@hotmail.com . 
2 Colaborador do grupo PET - Inclusão e oportunidades na vida acadêmica de jovens de origem popular e discente 
do Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – valmorbastos@yahoo.com.br  

; Colaborador do grupo PET - Inclusão e oportunidades na vida acadêmica de jovens de origem popular e discente 

do Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – 

edivaldofonseca23@gmail.com ; Colaborador do grupo PET - Inclusão e oportunidades na vida acadêmica de 

jovens de origem popular e discente do Curso de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – 

charle_costa@hotmail.com . 
3 Tutor do grupo PET - Inclusão e oportunidades na vida acadêmica de jovens de origem popular e docente do 

Departamento de Ciências Sociais, ICHS - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro –  

jclaudioalves9@gmail.com. 
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orgânicos em seu ambiente de convívio como característica primordial para consumo de 

produtos orgânicos ou convencionais. É entendido que, em média, os consumidores desses 

produtos possuem um perfil socioeconômico determinado e que as variáveis citadas 

anteriormente são cruciais para determinação do mesmo.  

 

Palavras – chave: Motivações de Consumo; Produtos Orgânicos; Perfil Socioeconômico. 

 

 

Introdução 

 

A preocupação com o meio ambiente e com a saúde do próprio indivíduo tem 

conquistado espaço tanto em discussões no meio governamental quanto na sociedade em geral. 

Sendo assim, segundo Cerveira e Castro (1999) a fabricação de produtos orgânicos, que tem 

como viés produzir alimentos em um sistema ambientalmente equilibrado, economicamente 

viável e socialmente justo, cresce demandada por um público que busca segurança nos 

alimentos que consome e em conjunto um respaldo sobre a questão ambiental.  

O mundo se encontra na era do supermercado com alimentos transgênico, e assim, 

alimentos com os genes modificados chegam à mesa dos consumidores diariamente 

(CAVALLI, 2001). O uso indiscriminado de agrotóxicos, fertilizantes e sementes modificadas, 

que possuem alta resistência a diferentes tipos de pragas e doenças, tem levado pessoas no 

mundo inteiro a escolherem alimentos que sejam livres desses agentes químicos (COLBORN 

et al., 1997). 

 O interesse de diversos pesquisadores ao redor do mundo em estudar sobre os alimentos 

em geral, é despertado através da atitude dos consumidores com base em mudanças de suas 

crenças, atitudes, motivações e valores, aguçando seu senso crítico em relação aos alimentos 

em geral (VILAS BOAS et al., 2006). Esse público, porém, consumidor de “produtos limpos” 

(sem agrotóxicos), em média possui um perfil socioeconômico diferente dos demais, quando 

analisado, principalmente variáveis como cor, renda e espaços onde são comercializados tais 

produtos. Para Karam e Zoldan (2004), existe uma relação direta entre sociedades de maior 

desenvolvimento econômico e social e a busca por produtos de origem orgânica. Seguindo o 

mesmo argumento, Stefano et al. (2008), observaram que o consumo de orgânicos fica restrito 

a uma pequena parcela da população que possui renda elevada, enquanto que a população de 

baixa renda ainda se utiliza da agricultura tradicional para obter seus alimentos. 

Assim, este trabalho tem como objetivo analisar se variáveis como a oferta de produtos 

orgânicos no ambiente de convívio do indivíduo e a disponibilidade com base na sua renda para 

arcar com um maior custo dos produtos orgânicos, serão, por fim, responsáveis por traçar um 

perfil desses consumidores. 
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Metodologia 

 

Para realização deste estudo, utilizou-se a metodologia que possui caráter qualitativa 

descritiva, com base em entrevistas anônimas com variáveis qualitativas e nominais 

relacionadas ao conceito cor da pele, segundo estabelecido no último Censo Demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponibilidade com base na sua renda 

para gastar a mais com um produto orgânico, sua frequência no consumo, e, por fim, a 

quantidade de posto de vendas em seu ambiente de convívio.  

Para realização do levantamento estatístico indutivo, foram realizadas coletas diretas de 

dados contínuos em dois grupos. O primeiro na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ) durante a Feira da Agricultura Familiar, realizada todas as quartas-feiras no jardim 

interno do Pavilhão Central (P1), das 8:30 às 13:00h. Esta feira é organizada com apoio da 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro (Emater-RJ). O evento traz 

produtores e comerciantes de alimento de Seropédica e região para dentro da Universidade, 

como forma de incentivo ao consumo de produtos saudáveis. 

Caracterizando o segundo grupo, foram entrevistados indivíduos em três bairros do 

município do Rio de Janeiro (Santíssimo, Realengo e Campo Grande), um bairro do município 

de Nova Iguaçu (Austin) e um bairro do município de Mesquita (Vila Emil). 

            A principal motivação para a realização de entrevistas com esse público foi analisar a 

relação de pessoas de dois espaços diferentes, com os produtos orgânicos, entendendo segundo 

a dinâmica “centro-periferia”, os bairros citados anteriormente como periféricos em relação ao 

acesso e consumo de produtos orgânicos, e, se contrapondo a tal realidade, os entrevistados 

dentro da UFRRJ durante a Feira da Agricultura Familiar. 

 

Resultados e Discussão 

 

No primeiro espaço de pesquisa (Grupo 1), a Feira de Agricultura Familiar na UFRRJ, 

66,7% consideram-se brancos, seguindo do segundo maior resultado de 22,2% que não se 

dispuseram a declarar sua cor. Quando questionados por sua alimentação, 50% afirmaram 

eventualmente consumir alimentos orgânicos. Em relação ao consumo de produtos 

convencionais 61% assumiram utilizar sempre, enquanto 38% afirmaram consumir 

eventualmente. Tratando-se da pergunta com base na renda e sua disponibilidade, 55% 

assumiram que pagariam valores entre 20% e 25 % ou mais de 30% por um produto orgânico. 

No segundo grupo analisado (Grupo 2), a variável a cor da pele com base no censo do 

IBGE, cerca de 72,2% dos entrevistados dos três municípios citados consideram-se pretos ou 

pardos. Continuando a análise sobre esse mesmo grupo, 100% declararam ter sua alimentação 

sempre baseada em produtos convencionais. Além disso, 33,3% assumiram consumir 

eventualmente produtos orgânicos, e, o maior resultado com 55,5%, responderam que 

raramente consomem os mesmos. Em relação a quantidade de postos de venda em seu ambiente 

de convívio, os resultados se concentraram entre somente duas alternativas com 66,7% 

declarando muito deficiente e 33,3% entendendo como fraca. E, por fim, em relação a variável 

que se baseia na renda do indivíduo e sua disponibilidade, 83,3% dos entrevistados dos bairros  
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citados declararam que pagariam a mais somente uma faixa de 0% a 10% por um produto 

orgânico. 

Nota-se que, no primeiro grupo analisado, ou seja, indivíduos entrevistados 

aleatoriamente na Feira de Agricultura Familiar na UFRRJ, mais da metade se declaram 

brancos. Se contrapondo assim, aos indivíduos do município do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e 

Mesquita, quando os mesmos majoritariamente se autodeclaram como pretos ou pardos (Figura 

02). Além de tal fato, as respostas quando questionados sobre o consumo de produtos 

convencionais, todos os indivíduos, sem exceção, entrevistados do segundo grupo, declararam 

consumir sempre, diferenciando-se, assim, do primeiro grupo que em relação ao consumo de 

tais produtos as respostas se dividem entre sempre e eventualmente.  

A maior frequência das respostas nos bairros que se encontram em espaços periféricos, 

quando questionados sobre o consumo de produtos orgânicos, é raramente. Já quando foi 

realizado o mesmo questionamento ao grupo entrevistado na UFRRJ, a declaração que mais se 

repetiu foi eventualmente, levando assim a observação que em média os mesmos consomem 

tais produtos em escalas maiores (Figura 01). Por fim, em relação a disponibilidade com base 

na sua renda a gastar a mais com um produto orgânico, as pessoas entrevistadas na Feira da 

Agricultura Familiar, em sua maioria brancos e com uma frequência importante no consumo de 

produtos orgânicos, mostraram- se favoráveis a pagar uma porcentagem considerável a mais do 

produto quando comparadas ao segundo grupo. Nos indivíduos entrevistados dos três 

municípios a concentração da resposta se encontra em alternativas com um valor mais baixo, 

próximo aos mínimos (Figura 03). 

 

Figura 01: Frequência de Consumo de Produtos Orgânicos.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 02: Auto identificação por Etnia/Raça 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

 

Figura 03: Disposição a pagar a mais por um produto orgânico com base na sua renda. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Conclusões 

 

Apesar do público consumidor de produtos orgânicos está em crescimento a cada dia, 

através dessa análise observamos que majoritariamente o mesmo se destina a somente um grupo 

social portador de um perfil socioeconômico. Conseguimos relacionar como a cor do indivíduo, 

sua renda e oferta de produtos no seu ambiente de convívio são variáveis importantes que, 

posteriormente, irão influenciar em média no consumo. Além da informação acerca do processo  
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de produção dos produtos orgânicos, se estabelecer como uma ferramenta importantíssima que 

também contribui com a divulgação dos benefícios de tais produtos tanto em relação a sua saúde 

quanto em relação a não degradação do meio ambiente, é necessário também que se volte o 

olhar para aspectos sociais ao se tratar de determinado assunto. 

É notável que, o primeiro passo para a mudança no perfil dos consumidores de produtos 

orgânicos é a aproximação de todas as camadas da sociedade, não só com os produtos finais, 

mas também com um maior conhecimento acerca do processo diferenciado que os mesmos 

passam. Assim, diante dos resultados obtidos, é perceptível que cabe ao PET Inclusão junto as 

demais instâncias, desenvolver atividades que sejam voltadas para uma maior visibilidade dos 

produtores e produtos orgânicos. 
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Consumidores de Produtos Orgânicos: um olhar que perpassa cor e renda 

 

Anexo 

Questionário aplicado aos entrevistados 

 

1)   Como você se identifica? 

 

(  ) Preto (  ) Pardo (  ) Amarelo (   ) Indígena (  ) Branco (  ) S declaração 

 

2) Você consome produtos orgânicos? 

   

(  ) Sempre (  ) Eventualmente (  ) Raramente (  ) Nunca 

 

3) Você consome produtos que não sejam produzidos organicamente? 

 

(  ) Sempre (  ) Eventualmente (  ) Raramente (  ) Nunca 

 

4) Como você considera a quantidade de postos de produtos orgânicos em seu ambiente de 

convívio? 

 

( ) Excelente (  ) Razoável (  ) Fraca (  ) Muito deficiente  

 

5) Você acha que produtos orgânicos são mais caros? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

6) Com base na sua renda, até quanto, por cento, você estaria disposto a pagar por um produto 

orgânico? 

 

 (  ) 0%  (  ) 5% (  ) 10% (  ) 20% a 25%  (  ) 30% ou mais de 30% 
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  O PET COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO EM SAÚDE 

A construção de redes no processo de trabalho 
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EIXO TEMÁTICO: Saúde coletiva como meio de transformação 

  

Resumo 

Objetivamos discutir uma atividade desenvolvida entre dois Programas de Educação 

Tutorial - PET, cuja experiência relacionamos neste trabalho, às diretrizes da Política 

Nacional de Humanização (PNH). A atividade foi realizada a partir da articulação entre 

o PET Psicologia UFAL e o PET Arquitetura UFAL. O primeiro grupo foi convidado a 

colaborar para a melhoria das relações interpessoais do segundo, tendo proposto para tal 

uma metodologia participativa e integrativa. Buscamos compreender em que medida as 

contribuições da PNH norteiam as intervenções realizadas na atividade, tendo como 

foco a construção de processos de trabalho em coletividade. Como recursos 

metodológicos utilizamos a análise e leitura de fontes documentais. Concluímos que a 

atividade se apresentou como estratégia para fomentar vínculos, possibilitando serem 

(re)pensadas outras formas para avaliar o trabalho, em ação coletiva. De modo que os/as 

múltiplos/as atores e atrizes que compõem o grupo estejam em diálogo na construção de 

redes de apoio internas e comprometidos com posicionamentos éticos, colaborativos e 

transversais. 

 

Palavras – chave: Vivência; interdisciplinaridade; Programa de Educação Tutorial 

 

 

Introdução 

  

  As experiências práticas e os aportes teóricos que relatamos neste trabalho estão 

em diálogo com os pressupostos da Política Nacional de Humanização (PNH), 

                                                
1 PETiana/o discente (bolsista/não-bolsista/egresso/a) do grupo PET Psicologia e discente do curso de 

Psicologia da Universidade Federal de Alagoas 
2 PETiana egressa do grupo PET Psicologia e graduada do curso de Psicologia da Universidade Federal 

de Alagoas 

 
3
 PETiana tutora do grupo de Psicologia “A” e docente do Instituto de Psicologia da Universidade Federal 

de Alagoas 
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focalizando a atuação de petianos/as na realização de práticas voltadas para a construção 

de processos de trabalho em coletividade. Apoiamo-nos em produções bibliográficas de 

referência sobre a humanização e saúde.  

A Política Nacional de Humanização surge, em 2003, com preceito de ampliar o 

diálogo sobre a humanização, tornando-a uma política transversal  (BRASIL, 2004). 

Com isso, o Ministério da Saúde (2004) busca valorizar os processos sociais e 

intersubjetivos de todos/as os/as atores e atrizes envolvidos/as na produção de saúde, 

supondo que sejam ultrapassadas as fronteiras "dos diferentes núcleos de saber/poder 

que se ocupam na produção de saúde" (p.7). 

O conceito de saúde, por sua vez,  engloba uma definição com diversas 

perspectivas, formulado assim em 1948, quando a Organização Mundial da Saúde 

definiu a saúde como: “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

somente ausência de afecções e enfermidades” (COMIN; FIGUEIREDO, 2018), 

acrescentando em 1988 a dimensão espiritual. Há na literatura, questionamentos sobre o 

alcance de um completo bem-estar físico e argumentam a possibilidade da coexistência 

de saúde e doença no mesmo indivíduo, visto que a presença de uma não 

necessariamente implica na ausência de outra (BERNARDES; SOUZA & SILVA, 

2017). Ampliando para além do indivíduo, observamos desde a reforma sanitária, 

situada na década de 1970, na construção do conceito de saúde coletiva, uma noção de 

saúde que perpassa a valorização da relação saúde e sociedade em contraposição ao 

modelo médico-biologicista, de valorização orgânica. (OSMO; SCHRAIBER, 2015). 

Como observado, saúde se constitui como uma ampla discussão, envolvendo 

negociações e tensionamentos que extrapolam as pessoas e marcam relações de poder 

estabelecidas. Reconhecemos que esses atravessamentos foram visualizados a partir de 

espaços privilegiados na (Universidade, eventos acadêmicos etc) de conversas em/sobre 

saúde, ampliando necessariamente o diálogo ao espaço do PET. Portanto, entendemos a 

importância de relatar essa experiência como forma de estreitar os laços entre 

petianos/as e, sobretudo, pensarmos em novos modelos de saúde coletiva. 

É possível pensar o PET e  saúde a partir de diversas perspectivas, mas para esse 

relato,  focalizamos a atuação de petianos/as na construção de processos de trabalho em 

coletividade. Levamos em consideração de que veicular espaços de trabalho dialogados, 

negociados e corresponsabilizados é uma forma de produzir saúde. Mediante essa 

compreensão, o que a aproximação com o debate da PNH nos faz reconhecer na 

atividade realizada e nos processos de trabalho do PET é a importância da construção de 

redes, "levando em conta que sujeitos, quando mobilizados, são capazes de transformar 

realidades transformando-se a si próprios neste mesmo processo” (BRASIL, 2003, p. 8). 

Dessa forma, nesse relato, temos o objetivo principal de apresentar a atividade 

desenvolvida entre dois Programas de Educação Tutorial - PET, articuladas as ideias 

centrais da Política Nacional de Humanização (PNH). Buscamos, especificamente, 

compreender em que medida as contribuições da PNH norteiam as intervenções 

realizadas na atividade, tendo como foco a construção de processos de trabalho em 

coletividade. 

 

Metodologia 
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Para elaboração do trabalho utilizamos documentos e cartilhas do Ministério da 

Saúde, concernentes à PNH e saúde. Como instrumento metodológico central usamos os 

diários de campo, através do seu compartilhamento, discussão e análise das produções 

referentes a atividade em questão. Consideramos os diários como ferramentas ativas, 

que permitem a aproximação do/a pesquisador/a com as partes que compõem o 

cotidiano do campo (MEDRADO; SPINK; MÉLLO, 2014). 

Em relação a atividade, esta faz parte de um núcleo maior presente no 

planejamento do PET Psicologia, intitulada como PET Colabora. O PET Colabora é 

uma atividade que consiste na realização de atividades de caráter reflexivo facilitadas 

pelos/as petianos/as do PET-Psicologia/UFAL com a finalidade de contribuir para o 

desenvolvimento de atividades em parcerias com outros grupos PET, em seus processos 

avaliativos, seletivos, dentre outros. 

A atividade surge por iniciativa do PET-Arquitetura, que em agosto de 2017, 

solicita ao PET Psicologia para colaborar na melhoria das relações interpessoais do 

grupo. Nesse sentido, estabelecemos uma comissão composta por participantes dos dois 

grupos PET, que se reuniram para  planejar as ações norteadas pelas discussões da 

demanda do grupo e do seu planejamento, bem como a elaboração da proposta e 

delimitação do dia de realização. Por fim,  no dia 07/04, sábado, em um Parque 

municipal na Cidade de Maceió, às 9 horas da manhã, o encontro ocorreu. 

Dessa forma, o dia foi composto por quatro momentos distintos, o primeiro 

consistiu em uma roda de apresentação com os/as presentes. O segundo na realização de 

uma dinâmica denominada: duas verdades e uma mentira,  em que cada pessoa elaborou 

três afirmações sobre seus hobbies, gostos musicais, gastronômicos ou outras 

afirmações sobre si, sendo duas verdades e uma mentira para que o grupo adivinhasse a 

mentira. Posteriormente, revelava-se a resposta. Na terceira etapa, propomos a 

distribuição dos/as petianos/as em quatro grupos para a realização de uma atividade 

presente no planejamento do PET-Arquitetura, Vivacidade. Ela consiste na elaboração 

de uma intervenção em um espaço/comunidade com o objetivo de transformação deste. 

Logo, cada grupo utilizou de trinta minutos para conhecer e circular pelo parque 

municipal e planejar em conjunto possibilidades de melhoria no espaço, utilizando a 

metodologia que se sentissem mais confortáveis. Nesse momento, afirmamos que se 

organizassem da forma que considerassem melhor para que em um momento futuro 

fosse refletido sobre as escolhas dentro do processo. Para isso, decidimos adotar uma 

postura passiva na execução da atividade, de modo que as decisões partissem deles/as. 

A quarta e última etapa consistiu na avaliação de como foi para o grupo a construção de 

toda a atividade e como observaram o processo de construção desta. Dessa forma, 

utilizamos o método da Roda para facilitar a circulação das falas. 

 

Resultados e Discussão 
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Participaram da atividade 17 petianos/as do PET Arquitetura, incluindo 

bolsistas, não bolsistas e colaboradores/as e 4 petianos/as do PET Psicologia. A 

atividade foi marcada por momentos em que as pessoas puderam conhecer e 

compartilhar curiosidades sobre sua vida e informações pessoais de forma lúdica, o que 

gerou riso e descontração visto que embora pertencessem ao mesmo ciclo, nem todos/as 

membros do PET Arquitetura eram próximos/as. Nesse sentido, alguns petianos/as eram 

“babies”, ou seja, estavam no grupo há apenas dois meses e outros/as já estavam com 

sua carga horária reduzida devido à finalização do curso, se apresentando como 

colaboradores/as no momento em que não conseguiam mais executar as 20 horas 

semanais propostas. 

 Essa diferenciação de gerações e períodos no mesmo grupo, marca 

positivamente o Programa de Educação Tutorial em sua filosofia, ao proporcionar trocas 

de conhecimento entre pessoas em momentos distintos na graduação e no PET. Em 

contrapartida, durante o processo de auto avaliação, surgiu também como um desafio 

construir uma relação de horizontalidade e vínculo no dia a dia, especialmente devido a 

dificuldade de encontrar horários em comuns entre todos/as, o que impossibilitava um 

maior convívio entre eles/as. 

O momento final da atividade, que ocorreu no Parque Municipal, serviu para 

que todos/as pudessem se avaliar, de modo a compartilhar seus anseios e dificuldades 

nos momentos em que ocuparam lugar de fala. Comentaram se o diálogo ocorreu de 

modo fluído, se alguém tomou mais a frente ou esperou a vez do/a outro/a outro. As 

reflexões ampliaram a discussão em relação a como o grupo se organizava no cotidiano 

das suas atividades. Assim, afirmaram nem sempre se sentir em um espaço de diálogo, 

pois relataram que nem sempre conseguiam expor suas afetações diante de situações do 

dia a dia.  

O processo de avaliação dos sentimentos e afetos, embora não fizesse parte do 

cotidiano e não fosse explicitado em linguagem verbal, repercutia nas atividades. O 

silenciamento era a estratégia utilizada para evitar tensionamentos, o que ocasionava o 

oposto. Lembrando que, para a PNH (BRASIL, 2004), são nos momentos de conflitos e 

de discordâncias que, ao utilizar-nos da comunicação, transformações ocorrem, 

possibilitando a produção de saúde e de sujeitos. 

Como forma de pensarmos um espaço possível para a descontração, propomos 

que o encontro realiza-se no Parque Municipal, visto que a ambiência é uma diretriz 

importante presente na PNH, a ambiência (BRASIL, 2013), que diz respeito a existência 

de espaços acolhedores em que as pessoas possam se encontrar. Diante disso, 

ressaltamos aqui a importância de serem considerados espaços confortáveis, negociados 

de forma horizontal e coletiva. 

Podemos interpretar, a partir do Manual de Orientações Básicas do Programa 

(2006), que o contato com a comunidade acadêmica, como também com a comunidade 

externa promoveu troca de experiências e, sobretudo, um processo de mútua 

aprendizagem. Dito isso, o diálogo entre diferentes saberes provocou reflexões de forma 

a possibilitar que os/as petianos/as se sentissem protagonistas nos processo de decisões, 

facilitando a prática da cogestão. 
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Conclusões 

 

Pretendemos com esse texto relatar e destacar novas formas de atuar na saúde, 

especificamente nos processos grupais de trabalho, na tentativa de provocar mudanças 

nos modelos conhecidos e naturalizados. Aproximando ao contexto petiano, a atividade 

realizada se articula aos objetivos do Programa, descritos no Manual de Orientações 

Básicas do Programa (2006), no que diz respeito ao envolvimento de petianos/as em 

atividades que oportunizam o “Aprender Fazendo e Refletindo sobre”. 

 Indagamos, com essa experiência, sobre o lugar que é ocupado e que se faz 

possível ocupar nas ações e estratégias de trabalho, não só como petianos/as, mas como 

futuros/as profissionais. Como exemplo, situamos inicialmente o movimento do PET 

Arquitetura nos buscar com a demanda que o PET Psicologia promovesse uma 

dinâmica pontual, com caráter avaliativo. Antes de serem reproduzidos modelos prontos 

e imediatos, optamos pela ação coletiva na busca da mobilização de sujeitos. Em 

discussões internas, e posteriormente com ambos os PETs, tentamos problematizar e 

desnaturalizar a ideia de que ocuparíamos o lugar de avaliadores/as. Portanto, com o 

resultado desse compartilhamento, (re)pensamos novas formas de fazer avaliação que 

privilegiassem o coletivo, a comunicação dialógica e o protagonismo dos sujeitos. 

Levando em consideração que são essas práticas que são capazes de transformar 

realidades.  

Por fim, como resultados para a atividade relatada, pontuamos como positivo a 

troca de saberes proporcionada entre os/as petianos/as e petianos/as e tutoras. Produto 

da articulação e parceria entre diferentes grupos PET no processo de construção de uma 

atividade, em conjunto. O debate da PNH e saúde, ainda que breve, nos possibilitou 

ampliar a reflexão sobre os processos grupais do/no trabalho, assegurando novos 

olhares e perspectivas na busca de outros parâmetros na saúde.  
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O PODER DE TRANSFORMAÇÃO DA CULTURA:  

UM RECORTE SOBRE O ENSINO DE XADREZ E MÚSICA NO BAIRRO DE 

MÃE LUIZA EM NATAL/RN  

 

Cátia Santos Lima catiacslimaa@gmail.com1; Robson Gomes da Silva 

robson_winter@outlook.com2; Orientador Edilsa Gadelha do Nascimento (Centro Sócio 

Pastoral de Mãe Luiza). Tutora: Profa. Ruth Maria da Costa Ataíde – DARQ/UFRN3.  

 

PET Conexões de Saberes - Direito à Cidade, Diversidade de Saberes e Lutas 

Populares. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal – RN.  

 

EIXO TEMÁTICO: Incentivo à Cultura Como Meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O acesso à cultura é determinante na formação de uma criança, colaborando para o 

exercício da criatividade, do pensamento lógico e do desenvolvimento intelectual. 

Entretanto, na realidade brasileira observa-se que a esmagadora maioria dos jovens 

oriundos de bairros periféricos jamais acessaram equipamentos dessa natureza, e por 

causa disso acabam abandonando os estudos ou optam pelo caminho do crime por 

justamente desconhecerem o valor de tão rico material para o seu desenvolvimento 

pessoal. O presente trabalho mostra a transformação propiciada pelas aulas de música e 

xadrez na vida de jovens e crianças moradoras do Bairro de Mãe Luiza, localizado em 

Natal/RN. 

 

Palavras – chave  

Banda Filarmônica; Jovens; Educação; Comunidade; Padre Sabino Gentille. 

 

Introdução 

                                                
1 PETiana bolsista do grupo PET Conexões de Saberes – Direito à Cidade, Diversidade de Saberes e 
Lutas Populares e discente do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
2 PETiano bolsista do grupo PET Conexões de Saberes – Direito à Cidade, Diversidade de Saberes e 
Lutas Populares e discente do curso de Bacharelado em Física da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 
3 Tutora do grupo PET Conexões de Saberes – Direito à Cidade, Diversidade de Saberes e Lutas 
Populares e docente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 
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Quando ouvimos falar no bairro de Mãe Luiza duas coisas passam inicialmente 

pela cabeça daquele que só a conhece pelos noticiários: situação de perigo ambiental e o 

problema do tráfico de drogas. Todavia, em Mãe Luiza, localizada em Natal-RN há uma 

infinidade de complexidades, e em verdade, a imagem mostrada pela mídia em nada se 

aproxima da realidade lá existente. Nesse contexto, o Centro Sócio Pastoral Nossa 

Senhora da Conceição é um pilar fundamental na comunidade, que surgiu a partir dos 

esforços do Padre Sabino Gentille, que ao deparar-se com a difícil situação da 

comunidade, ainda na década de 70, quando passou a realizar diversos trabalhos sociais 

objetivando proporcionar melhores condições de vida para os moradores do bairro, 

principalmente devido aos altíssimos índices de mortalidade infantil. A igreja católica, 

com doações de empresas estrangeiras conseguiu implementar diversos projetos 

permanentes em todo o bairro, sobretudo voltados para a educação de crianças e jovens, 

que são os principais alvos do tráfico de drogas. Os dois projetos em que os autores do 

presente trabalho atuaram diretamente foram a Banda Filarmônica de Mãe Luiza e a 

Casa Crescer, escola de reforço para alunos do ensino fundamental. E é sobre essa 

experiência que iremos tratar. Abordaremos as dificuldades de aprendizagem dos alunos 

da comunidade, principalmente devido à precariedade do ensino de base, bem como as 

evoluções propiciadas pelo contato das crianças com o ensino da música e do jogo de 

xadrez. 

 

Metodologia 

Os procedimentos metodológicos adotados para o estudo partem da inserção dos 

autores/bolsistas do grupo PET nas tarefas do Centro Sócio Pastoral Nossa Senhora da 

Conceição colaborando e oferecendo apoio para realização de suas atividades, e assim 

acompanhando in loco o desenvolvimento dos trabalhos culturais de potencial 

emancipatório e transformador em uma perspectiva da observação participante, 

presenciando a execução dos projetos tanto das aulas de xadrez quanto das aulas de 

música, sendo essas últimas predecessoras da formação da Banda Filarmônica de Mãe 

Luiza. O presente trabalho é resultado de distintas maneiras de inserção, aspecto comum 

a subjetividade da metodologia de observação participante, na medida em que fora 

acompanhado o desenrolar de atividades diversas como as aulas de música e as aulas de 

xadrez. No tocante às aulas de música e ao processo de criação da banda foram 

recolhidos relatos dos alunos e professores sobre o modo que esse trabalho repercute 

dentro da comunidade e a sua história no formato de vídeo com a finalidade de montar 

um documentário, mas que também irá auxiliar na construção da narrativa deste 

presente trabalho. Já quanto às aulas de xadrez, a integração do pesquisador é dada por 

meio da participação das aulas em si, ministrando-as teoricamente, mas sem a cobrança 

de uma didática rígida, porém mantendo um padrão exigido para a prática do xadrez 

como um esporte competitivo, com base nas regras internacionais, tornando os alunos 

aptos a competições, mas principalmente se voltando para a construção lógica do 
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pensamento para soluções complexas ou difíceis de se resolver, atribuindo todas essas 

características para o melhoramento pessoal dos alunos com levantamento de questões 

de vários aspectos como sociais à ciências exatas, no caso, a matemática. Nesse 

processo, os autores/bolsistas do grupo PET também tiveram a oportunidade de 

acompanhar os alunos dos projetos oferecendo aulas de português e matemática, sendo 

as aulas de português ministradas no período de junho a dezembro de 2018 e as de 

matemática de 2014 a 2019, ambas duas vezes por semana, acompanhando, portanto, a 

rotina do Centro Sócio Pastoral Nossa Senhora da Conceição. 

 

Resultados e Discussão 

 Foi observado que muitas das crianças e adolescentes que frequentam as 

atividades citadas na introdução se encontram em um contexto de vulnerabilidade 

social, no qual não houve o pleno acesso aos meios de educação formais e de base, de 

modo que previamente às atividades dos projetos apresentassem diversas dificuldades 

no processo de aprendizado, bem como se sentirem desestimulados e desacreditados 

quantos aos caminhos e possibilidades da educação formal. Porém, com o auxílio do 

aprendizado relativo à música e ao jogo de xadrez, esse quadro começou a se reverter, 

de maneira a interferir positivamente não apenas em questões como lógica, disciplina e 

concentração, mas também causando impacto positivo na própria autoestima deles, 

gerando estímulo e apoio para galgar um caminho antes desacreditado em razão da 

condição de vulnerabilidade. 

 

 

Conclusões 

Por meio do contato dos alunos com tais atividades foram observados diversos 

avanços, a exemplo de melhora na postura disciplinar, bem como o estímulo à 

capacidade de soluções lógicas de problemas do dia-a-dia. Além disso, observamos uma 

mudança nas perspectivas de futuro dos alunos, a partir do incentivo a permanência e 

continuidade escolar e da construção de novas possibilidades de escolhas de suas 

futuras carreiras profissionais. 
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O PROTAGONISMO DAS MULHERES NO CAMPO  

 

Renan Dantonio da Silva Paula1; Ana Karen Costa Silva1; Delles de Lean Rodrigues de 

Sousa1; Ériks Oliveira Silva1; Jhone Marcelo Ribeiro de Oliveira1; Leandra Rodrigues 

Garcia1; Miguel Antônio da Costa1; Raildo Carvalho de Moura1; Tais Alves da Cruz1; 

William Fernandes Almeida1; Juliana Aparecida Povh2.  

renan250899@hotmail.com  

 

PET Conexões de Saberes – Populações do Campo e saúde: cultura e saberes (PET 

Mais Saúde), Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal, Ituiutaba, MG 

 

EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de transformação 

 

Resumo 

 

O presente trabalho traz a discussão sobre o protagonismo das mulheres inseridas 

no meio rural, a problematização de suas duplas e triplas jornadas, o não reconhecimento 

do trabalho doméstico como trabalho, o descrédito de seu trabalho nas lavouras, assim 

também como trouxe a importância dessas mulheres para a produção e geração de renda 

através da agricultura, o objetivo foi colocar em evidência protagonismo dessas mulheres 

nos espaços rurais. Após a exibição do documentário “Outras Marias” duas convidadas 

conduziram uma roda de conversa onde trouxeram suas experiências pessoais como 

mulheres rurais, abordando formas de enfrentamento do sistema patriarcal em que estão 

inseridas, tendo como intuito maior desnaturalizar as relações de poder do homem sobre 

as mulheres no campo, buscando reconhecimento em espaços deliberativos.  

 

Palavras – chave: empoderamento; gênero; rural. 

 

Introdução 

O grupo PET Mais Saúde tem em seu projeto de criação no Ministério da 

Educação - MEC um recorte voltado para a inclusão das comunidades rurais na 

universidade, sendo assim, nos processos seletivos do grupo o fato de não residir no 

campo ou não ser oriundo dele tem caráter eliminatório no momento da seleção, e 

                                                
1Petiano/a (bolsista) do grupo PET Mais Saúde e discente do Campus Pontal, da Universidade Federal de 

Uberlândia. 
2Tutora do grupo PET Mais Saúde e docente do Campus Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia. 
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pensando nisso a atividade intitulada “o protagonismo das mulheres no campo” foi 

idealizada pelo grupo para trazer especificamente o recorte de gênero dentro do campo já 

que o grupo já realiza atividades com comunidades do campo. 

Mesmo estando em pleno século XXI as mulheres, sejam elas da cidade ou do 

campo, sofrem com o modelo de sistema patriarcal, porém, dentro da cidade se fala mais 

sobre progresso e conquistas quando se trata de igualdade de gênero e divisão social do 

trabalho, e essa atividade foi essencial para provar que as mulheres do campo estão 

também se articulando para que esse cenário mude e que se desmistifique essa ideia de 

que o campo é atrasado quando se trata de discussão de igualdade de gênero. 

 

Embora historicamente as mulheres participem das lutas e movimentos sociais 

no campo, a história de movimentos específicos de mulheres trabalhadoras 

rurais no Brasil é relativamente recente e é possível notar uma grande evolução 

do período imediatamente anterior à constituinte até os dias atuais. As 

primeiras organizações específicas de mulheres rurais datam do início dos anos 

80 (HEREDIA e CINTRÃO, 2006, p.6). 

 

Foi a partir desse momento que as mulheres rurais começaram a repensar juntas 

em encontrar o modelo de sociedade em que estão inseridas, especialmente no espaço em 

que vivem, passaram a observar o quão desigual é a divisão social do trabalho entre 

homens e mulheres no meio rural, tirando a conclusão que as mulheres do campo tem 

uma tripla jornada de trabalho, fazendo o trabalho doméstico, cuidando dos filhos, das 

plantações ao redor da casa e dos animais pequenos e mesmo assim quem sempre sai com 

o crédito são os homens, e são eles quem acabam ficando com o “crédito”, sendo sempre 

o “responsável” pelos lucros gerados e tendo maior visibilidade em espaços deliberativos. 

As mulheres do campo partiram dessas conclusões e fizeram um levantamento de suas 

principais pautas reivindicatórias, pensando na garantia de seus espaços no meio social, 

no trabalho e na política.  

O documentário “Outras Marias” é uma produção da Formosa Filmes, uma 

iniciativa do projeto "Mulheres e Agroecologia em Rede", executado pelo GT Mulheres 

da Articulação Nacional de Agroecologia, sob coordenação do Centro de Tecnologias 

Alternativas da Zona da Mata e em parceira com a Rede de Mulheres Empreendedoras 

da Amazônia, a Rede de Produtoras Rurais do Nordeste, o Movimento de Mulheres 

Camponesas da região Sul, o GT Gênero e Agroecologia da região Sudeste e o 

Movimento de Mulheres da Zona da Mata mineira. Financiado. O documentário traz 

relatos de mulheres rurais que seguem organizadas na transformação das injustiças a que 

são submetidas dentro e fora de casa. As quatro lideranças da Zona da Mata mineira, 

retratadas neste documentário, ecoam a voz de mulheres rurais com semelhantes 

enfrentamentos e que têm seguido juntas em busca de sua autonomia pessoal, econômica 

e política, ele foi exibido para que houvesse uma melhor visualização de como a 

mobilização de mulheres tem acontecido em algumas regiões do estado de Minas Gerais  
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e serviu como fomento para a discussão sobre protagonismo das mulheres camponesas, 

assim como apresentou as demandas das mesmas. 

 

As questões principais que estão na origem dos movimentos de mulheres 

trabalhadoras rurais são principalmente o reconhecimento da profissão de 

agricultora (e não como doméstica, visando quebrar a invisibilidade produtiva 

do trabalho da mulher na agricultura); a luta por direitos sociais, especialmente 

o direito à aposentadoria e salário maternidade; e o direito à sindicalização; 

questões relacionadas com a saúde da mulher (HEREDIA e CINTRÃO, 2006, 

p.7). 

 

Como Hereida e Cintrão 2006 expõem, as mulheres rurais estão em busca de uma 

maior autonomia e reconhecimento nos trabalhos produzidos por elas dentro e fora de 

suas casas, e para que isso aconteça esses grupos de mulheres buscam ocupar cada vez 

mais espaços como congressos, sindicatos, ações deliberativas dos movimentos dos 

cidadãos do campo que debatam políticas públicas, somente assim incluirão as pautas 

específicas pensando nas mulheres, e consequentemente as mesmas ocuparão mais os 

espaços deliberativos devido a representatividade de outras mulheres nesses espaços.  

O objetivo central da atividade foi dar espaço para que autonomamente as 

mulheres do campo expusessem suas principais pautas, dando visibilidade as suas 

reinvindicações dentro e fora do campo, apresentando essa discussão para a comunidade 

acadêmica, comunidade externa e especialmente os Petianos/as do grupo PET Mais 

Saúde. 

 

Metodologia 

 

Atividade descrita neste resumo, consiste em um ato criado para atender a 

demanda de um grande evento realizado pelos Programas de Educação Tutorial, 

localizados na Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal, o V Ciclo de Debates 

sobre Minorias Sociais. O Ciclo efetivou se como um evento de caráter coletivo e 

integrador entre os PETs do campus universitário, promovendo a criação e execução de 

atividades voltadas à conscientização sobre problemas ambientais, sobre o ensino da 

história e das culturas afro-brasileira e africana, inclusão, movimentos sociais, questões 

de gênero e discussões a respeito das minorias sociais. Pensando assim cada PET 

desenvolveu uma ação voltada para o empoderamento de grupos discriminados pela 

sociedade, em que seus direitos são tirados e seus espaços de ocupação são usurpados; e 

na tentativa de interligar com a temática que o grupo foi criado para abordar 

prioritariamente assuntos envolvendo população residente no campo e meio rural, o 

Grupo PET Mais Saúde optou pelo tema “O protagonismo das Mulheres no Campo”.  

Na tentativa de abordar esse tema para trazer maior clareza do que realmente o 

grupo almejava passar para o público participante do evento, foi definido a Mesa Redonda  
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como método, na qual a principal preocupação do PET foi criar um espaço aberto para o 

debate e participação dos ouvintes. Com esse objetivo, foi iniciado com a introdução de 

um documentário simples para esclarecer aos destinatários da ação uma ideia previa do 

era a proposta a ser abordada na mesa redonda. O documentário selecionado foi “Outras 

Marias” lançado em 2016 pela produtora Formosa Filmes, no qual foi abordado o 

protagonismo da mulher na composição da agricultura familiar como mecanismo de 

sustentabilidade, contendo relatos pessoais de mulheres que viram no campo uma forma 

de se empoderar e assumir o papel de autoras de suas histórias e cabeças de suas famílias.  

Após a conclusão do documentário foi realizado a apresentação da mesa, 

composta por uma liderança feminina do movimento de luta pela terra residente em um 

dos assentamentos localizados próximo ao município de Ituiutaba-MG, a outra 

componente da mesa ocupa uma posição importante dentro da Secretária de Agricultura, 

e por último foi designada uma petiana do PET Mais Saúde como mediadora do debate, 

compartilhamento de conhecimentos e trocas de vivências; vale ressaltar que a escolha 

dessa petiana se deu por meio de suas experiências como pesquisadora em comunidades 

do campo. 

Com o espaço de fala dado as convidadas iniciaram a discussão expondo suas 

vivências, e após a fala delas foi aberto para que o público interagisse e se sentissem 

acolhidos. Essa metodologia foi pensada para os participantes tivessem segurança em 

expor sua ideia, sem medo de represaria, afinal como um dos principais pontos para que 

fosse escolhido a mesa redonda pelo simples fato de que essa ferramenta não há hierarquia 

de falas, na qual juntos é possível chegarmos em uma síntese por meio do movimento 

dialético importada na teoria marxista. 

 

Resultados e Discussão 

 

O formato de mesa redonda proporcionou um diálogo de forma horizontal em que 

todos/as presentes conseguiram participar da discussão, e a partir dos relatos reais das 

duas mulheres do campo que estavam direcionando a roda de conversa algumas 

participantes foram se identificando, e se sentiram à vontade para exporem suas 

experiências como mulheres pertencentes ao espaço rural. As convidadas compartilharam 

com o público como fazem os recortes de gênero dentro dos movimentos mais gerais 

relacionados a demandas do campo, o que agregou bastante para participantes e para 

Petianos/as.  

Os relatos levantados confirmam as especificidades das mulheres do campo, e 

expõem como as camponesas vem ganhando maior visibilidade com o passar dos anos e 

que as conquistas só tendem a aumentar, mostram também que a união das mulheres do 

campo é recente e que ainda há muitos espaços a serem ocupados por elas para que mais 

mudanças benéficas sejam conquistadas.  
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organização e as mobilizações das mulheres trabalhadoras rurais trouxeram ao 

Estado um conjunto de reivindicações, colocando a necessidade de dar 

respostas às questões colocadas. Assim, se durante muito tempo os programas 

governamentais se voltaram indistintamente para um suposto “cidadão 

indiferenciado”, a partir de 1985 começam a surgir programas e projetos que 

buscam incorporar componentes de gênero em suas ações (HEREDIA e 

CINTRÃO, 2006, p. 11). 

 

De acordo com Heredia e Cintrão 2006 a partir das mobilizações das mulheres 

houve um aumento na inclusão de pautas de gênero nos projetos de políticas públicas, e 

uma das primeiras conquistas concretas foi a criação do “Programa de Apoio a Mulher 

Rural”, iniciativa do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, no âmbito do Ministério 

da Agricultura, resultado das reinvindicações das camponesas.  

 

Conclusões 

 

As reflexões conduzidas pela atividade foram de suma importância para as tidas 

como minorias sociais, pois foi pensando em estratégias para inclusão e reduzir as 

diferenças no meio social e político que a atividade foi construída. Houve uma expressiva 

participação do público, enriquecendo a discussão e gerando frutos para além do ambiente 

acadêmico. Através do debate foi possível compreender a luta dessas mulheres para 

ocupar um espaço julgado e construído sobre o preceito da figura masculina, assim, 

exibindo um movimento de resistência contra o patriarcado na sociedade contemporânea. 

Como dito anteriormente esta atividade possibilitou a quebra de tabus, principalmente da 

figura masculina como protagonista do campo, mostrando que as mulheres estão se 

empoderando e assumindo este protagonismo. Outro aspecto notável que devemos 

destacar foi o crescimento que o Grupo PET Mais Saúde em conseguir abordar sua 

temática de criação no projeto, voltando assim as suas raízes e norteando futuras ações 

com abordagens envolvendo o campo e o meio rural dentro da comunidade acadêmica. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de transformação 

 

 

Resumo 

O artigo ensaia uma possibilidade de compreender a prática educacional tendo como ponto de 

partida o território e a territorialidade, compreendida enquanto pertencer aquilo que nos 

pertencer. Assim a educação deveria considerar os diversos e múltiplos usos do território no 

sentido de construir uma prática educativa capaz de auxiliar os lugares a compreender melhor 

sua história, modo de vida e perspectivas. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem territorial amazônica, Diversidade educacional, 

possibilidade. 

 

 

Introdução 

Tendo a geografia miltoniana por fundamento, evidencia- se o conceito espaço que no 

qual consiste em um conjunto de fatores que não é determinada apenas  em um seguimento, ou 

seja, os limites que o mesmo abrange e consiste é tangenciável a uma estrutura que em suas 

multiplicidade de relações que existem perante a sociedade, Desta forma a definição de espaço 

como ponto analítico interfere diretamente no que a sociedade produz, uma vez que o ato de 

produzir espaço é o mesmo de produzir uma existência, que na qual destacamos que a mesma 

dá- se de maneira eminente no conjunto de relações sociais que em suas variadas formas de  

 

                                                
1 Texto elaborado a partir das reflexões no grupo PET Geografia/UFPA conduzidas pelo professor João Santos 

Nahum, tutor do grupo. 
2 Agradecemos a Cleiciane Quaresma Valente pela leitura e sugestões ao texto. 
3 PETiano (bolsista) do grupo PET e discente do curso de Licenciatura Plena em Geografia da Universidade 

Federal do Pará; 
4 PETiana (bolsista) do grupo PET e discente do curso de Licenciatura Plena em Geografia da Universidade Federal 

do Pará; 
5Tutor do grupo PET Geografia e docente do Departamento de Geografia e Cartografia da Universidade Federal 

do Pará. 
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coerção existencial se entrelaçam de formas sistemática. Desta forma, Milton Santos define que 

o espaço tem por sua vez o intermédio insociável de abranger o movimento da sociedade, ou 

seja, a dinâmica que existe nas várias formas de relações sociais que estão de maneira sincrônica 

atreladas a totalidade do conjunto de possibilidades que a sociedade pode exercer na produção 

do espaço vivido e construído ao longo do tempo. (SANTOS, 2014, p. 30- 31) 

O horizonte que consiste as variações espaço- temporal permite que objeto conceitual 

de análise seja mostrada no âmbito de várias categorias; haja vista que o espaço é dinâmico. 

Perante a esta perspectiva, o conceito de território como sinônimo de pertencimento ganha 

forças quando queremos discutir como a educação se territorializa ao longo das suas várias 

formas de produção do espaço; tangenciando um destaque maior para a produção territorial no 

campo e suas variadas formas de coesão de identidade com o seu território, assim como define 

OLIVEIRA NETO em seus variados pensamentos sobre o assunto em questão. Mas nesta 

perspectiva, o que seria território? Trazendo um ideário de OLIVEIRA NETO (2011), onde o 

autor destaca uma breve análise de Santos (SANTOS apud OLIVEIRA NETO, 2011), diz que 

no contexto social a definição de território é baseada em duas visões, que na qual atende a uma 

lógica autóctone, ou seja, a reprodução de um grupo social está de forma eminentemente ligada 

aos “modos de vida, a economia local, a produção material, a cultura, a identidade, aos saberes 

e ao tempo social que dão sentido à vida cotidiana e demarca o território como ‘abrigo’” 

(OLIVEIRA NETO, 2011) assim aferindo aquilo que denominamos em um contexto social de 

“pertencimento” aquele espaço territorial (SANTOS apud OLIVEIRA NETO, 2008, p.112). 

Porém, vale salientar a outra perspectiva que SANTOS (2008), e OLIVEIRA NETO (2011) 

trazendo uma nova análise, destaca que uma outra forma de conceber o território é marcada 

pela visão do mundo capitalista, ou seja, ligada a reprodução do capital, assim abrangendo uma 

“visão estreita e unilateral(fonte) ” no que tange a limitação da “vida à produção de 

mercadorias” (Oliveira Neto, 2011), que nesta perspectiva o território atende na forma de  

“recurso”, atendendo a uma lógica multiescalar do  capital (SANTOS apud OLIVEIRA NETO, 

2008, p.112). Então, destacamos a educação como semeadora de multi-territorialização, pois 

sem ela é impossível que essa lógica disseminadora de valores, identidade, e etc. que são 

passados de geração para geração seja gerada  e quando destacamos a visão educacionária no 

campo podemos observar de maneira sistemática, como essas visões estão cotidianamente 

ligadas aos conflitos existentes pela aquisição do “recurso” na visão do grande capital, que na 

visão camponesa entende da sua territorialidade como um espaço social e reprodução de saberes 

que “desprezam” esta visão materialista, e acrescem a educação um papel de extrema 

importância no que tange da consistência de lutas presente no campo, que na qual é marcado 

por tensões, conflitos e morte na produção do espaço amazônico. Pessoas foram mortas de 

maneira individual ou até coletivamente, dentre eles destacamos os indígenas, quilombolas, 

agricultores camponeses e extrativistas. Neste período a Amazônia paraense está sitiado pelo  
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grande capital, que em nome da modernização e da formação da fronteira agrícola deixa no 

espaço amazônico uma estrutura agrária profundamente desigual e banhada de sangue. 

Observa- se, então, que esta forma de relação entre educação e território no campo dá- se de 

forma substancial para a reprodução social camponesa. Desta forma que análise do presente 

trabalho vai abranger uma perspectiva atual, trazendo consigo um debate que tangenciará as 

múltiplas formas de territorialização através da educação, contudo tendo um tronco de análise 

da educação camponesa na Amazônia e suas múltiplas formas educativas. 

 

Metodologia 

O referido trabalho teve como princípio metodológico a revisão bibliográfica: Santos 

(2008) e Oliveira Neto (2001), com o intuito de estabelecer conexões que deliberem em uma 

corrente analítica, assim por consequência fundamentando o exposto. 

 

Resultados e Discussão 

A Amazônia paraense é envolvida de uma imensa complexidade estrutural no que diz 

respeito a análise do território como fator educacional vigente. Diante desta perspectiva 

observa- se que a luta diante do espaço rural é de maneira eminente atrelada as variadas formas 

existentes de conflitos que existem no espaço rural amazônico, que na qual é vinculada as 

inconstantes formas de conflitos de interesses, tendo em vista que o espaço onde esses fatos são 

marcados é condizente a territorialidade que cada grupo social exerce, tendo em vista que o 

grande capital entendo a Amazônia como um vazio demográfico e o Estado facilitando a estadia 

do mesmo, incorpora políticas públicas que vão de encontro com o teor da territorialidade 

existente na Amazônia, haja vista que este espaço não concentra apenas um “vazio” e sim é 

marcado por territórios e suas múltiplas territorialidades vigente no local, e por vez, a forma 

educacional no campo surge como forma estruturadora de um pensamento que incorpora a 

identidade, valores, cultura e etc., trazendo uma forma ideológica que, passada de geração para 

geração, seja vinculada em sua semiose o sentido do ideário de resistência, abrangendo as lutas 

por seu território. Desta maneira, a educação no espaço rural é uma referência crucial para o 

desenvolvimento dos grupos sócias, uma vez que o ato de educar, é o ato de produzir uma 

existência social com um ideário que contraria essa forma de reprodutivista do capital, porém 

sabe- se que essas lutas não são de maneira alguma pacíficas, pelo contrário é marcada por um 

derrame de sangue, o exemplo claro desta colocação é o massacre de “El Dourado dos Carajás”. 

 

Conclusões: 

Educação e território, duas formas conceituais distintas, que por sua vez andam lado a 

lado. Nesta forma, torna- se indispensável, ao analisar o espaço amazônico paraense, tendo em 

vista a múltiplas territorialidades presentes neste campo analítico, então entende- se, por vez, 

que o meio educacional camponês tem uma forma diferenciada que promove um teor 

unidirecional da forma de educação no campo que os diferencia da educação tradicional.  
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Conclui- se, por vez, que o espaço territorial camponês precisa de um viés mais 

estruturado, incluindo: estrutura física adequada, pois as escolas no campo são deterioradas e 

maior investimento na qualificação dos professores que advém do próprio território, ou seja, 

nascidos no meio daquela territorialidade. 
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EIXO TEMÁTICO: SAÚDE COLETIVA COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

 
Resumo 

O município de Araci está situado no Território do Sisal, uma das regiões mais pobres do 

estado da Bahia e enfrenta graves problemas socioeconômicos que repercutem na saúde 

sistêmica e bucal dos seus habitantes. O programa do Observatório de Saúde Bucal Coletiva 

surgiu em virtude da preocupação do grupo PET-Odontologia/UEFS com a situação das 

políticas públicas e da atenção em saúde bucal no semiárido Baiano, especificamente na 

Região Sisaleira. A proposta é atuar nessa região com atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e fornecer subsídios para a construção de políticas públicas de saúde bucal, visando 

uma melhor oferta de serviços às comunidades envolvidas e, consequentemente, a melhoria 

das condições de saúde bucal da população. Este relato de experiência apresenta vivência na 

cidade de Araci, Bahia, onde graduandos de Odontologia da Universidade Estadual de Feira 

de Santana realizaram rastreamento de lesões potencialmente malignas, entrevistas 

socioeconômicas e levantamento das condições de saúde bucal, cujos resultados foram 

classificados de acordo com a faixa etária. O grupo também realizou palestras para os Agentes 

Comunitários de Saúde e professores da cidade sobre doença cárie, doença periodontal, lesões 

potencialmente malignas e a importância da higienização bucal. Os dados obtidos no 

levantamento epidemiológico mostraram que os estudantes possuem alto percentual de 

necessidades de tratamento para cárie. Foram desenvolvidas atividades voltadas à promoção e 

manutenção da saúde bucal, visando estimular a autopercepção das necessidades 

odontológicas e a importância do cuidado. 
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Introdução 

 
O tripé formado pelo ensino, pesquisa e extensão constitui a base para a formação 

acadêmica. Para Moita e Andrade (2009) a tríade não pode ser compartimentada. O trabalho 

do PET Odontologia tem se destacado por desenvolver atividades da tríade na Universidade 

Estadual de Feira de Santana – Bahia. Com o intuito de proporcionar uma perspectiva além da 

sala de aula, onde os alunos possam vivenciar e aprender fazendo, o PET Odontologia 

desenvolve ações nas comunidades adstritas às unidades de saúde nos municípios do 

Território do Sisal.  O Programa de pesquisa e extensão intitulado Observatório de Saúde 

Bucal Coletiva, cujo objetivo é fortalecer as políticas públicas de saúde bucal para a Região 

Sisaleira foi construído considerando esse pressuposto.  

O Território do Sisal situa-se no semiárido da Bahia e corresponde a vinte municípios: 

Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, 

Monte Santo, Queimadas, Retirolândia, São Domingos, Quijingue, Nordestina, Santa Luz, 

Serrinha, Teofilândia, Tucano e Valente. 

Apesar da forte atuação de políticas públicas governamentais, o Território do Sisal 

continua com um dos piores índices socioeconômicos da Bahia e até mesmo do Brasil 

(SILVA, 2012). Grande parte da população encontra-se na zona rural e a economia regional é 

historicamente movida pela agropecuária, marcada pela exploração do trabalhador. Os 

programas como Bolsa Família representam boa parte da renda das famílias (SANTOS; 

NETO; SILVA, 2015). 

Os indicadores de pobreza e desigualdade são alarmantes para a Região Sisaleira, 

inclusive para o município de Araci. O nível de pobreza atinge mais da metade da população 

(SANTOS; SILVA, 2010). Em Araci, apenas 5,6% da população encontra-se ocupada, o 

índice de mortalidade infantil local está entre os piores do Brasil, de cada mil crianças 

nascidas, 18,21 morrem antes de completar um ano de idade, ultrapassando ligeiramente o 

índice admissível pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que é de apenas 

18 mortes (IBGE, 2017). A população apresenta um perfil geral bastante jovem, a maioria dos 

habitantes tem entre 0 e 14 anos (ALVES, 2004; MOREIRA, 2007). 

As condições socioeconômicas da Região Sisaleira despertaram os participantes do 

PET-Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) para a situação das 

políticas públicas e da atenção em saúde bucal nas unidades de saúde da região. Tornou-se 

interesse do grupo conhecer a problemática das práticas de saúde, o processo de trabalho das 

equipes da atenção básica e a organização da atenção à saúde bucal. Durante as atividades de 

pesquisa são realizadas ações de educação em saúde com a comunidade e equipes de saúde e 

rastreamento de lesões potencialmente malignas. 
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O presente relato traz a experiência vivenciada pelos discentes do grupo PET Odontologia da 

UEFS, em atividades de extensão no município de Araci, pertencente ao Território do Sisal, na 

Bahia. 

 
Metodologia 

 
Este trabalho trata-se de um relato de experiência das atividades desenvolvidas pelo 

grupo PET Odontologia – UEFS, por meio do Programa do Observatório de Saúde Bucal 

Coletiva na cidade de Araci, Território do Sisal, em Agosto de 2018. As ações foram 

realizadas na Sede da Secretaria de Saúde e em Unidades de Saúde da Família (USF) do 

município, contando com a participação da população e dos Agentes Comunitários de Saúde. 

As atribuições foram divididas entre quatro grupos, distribuídos em USF diferentes. 

Foram realizadas entrevistas socioeconômicas, exames clínicos para rastreamento de lesões 

potencialmente malignas e avaliação das condições de cárie, doença periodontal e fluorose da 

população adstrita às unidades. Concomitantemente, foram realizadas atividades educativas 

sobre prevenção da cárie e doença periodontal com Agentes Comunitários de Saúde e 

professores do ensino fundamental I na Secretaria Municipal de Saúde. 

O grupo é composto por graduandos de Odontologia de semestres variados, todos 

integrantes do grupo PET. As informações levantadas foram separadas de acordo com a faixa 

etária, em fichas que continham um breve apanhado sobre as condições da saúde oral de cada 

entrevistado. 

 
Resultados e Discussão 

 
A equipe, composta pelos petianos, tutora do grupo PET e colaboradores, chegou à 

cidade de Araci no dia 28 de agosto, por volta das 7h30 da manhã e foi recepcionada com um 

café organizado pelo Coordenador de Saúde Bucal da cidade. Após o desjejum os PETianos 

se dividiram em quatro grupos, denominados Grupo A, Grupo B, Grupo C e Grupo D 

(Imagem 1). 

As ações começaram efetivamente às 8h30. Um ônibus, disponibilizado pela pró- 

reitoria de extensão da UEFS transportou as equipes até o local das atividades. 

 

Imagem 1. Grupo PET Odontologia – UEFS em Araci/Ba 

 
. 

 
 

 

 

 

 

                                                    

                                                      Fonte: Acervo de fotos do PET Odontologia – UEFS. 
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O Grupo A ficou no auditório do Centro de Treinamento Profissional (CTP), onde 

realizaram uma capacitação para os Agentes Comunitários de Saúde. Foram abordados temas 

como cárie, doença periodontal, rastreamento de lesões potencialmente malignas e 

higienização bucal. 

Para abordar o tema cárie, os alunos desenvolveram, de forma didática, uma dinâmica 

utilizando modelo de um dente recortado em isopor, com o desenho da anatomia interna e 

externa do dente. Neste isopor foi gotejado esmalte de unha incolor, que provoca um processo 

de corrosão, demonstrando assim, a forma como o ácido lático produzido pelas bactérias 

cariogênicas desmineralizam o esmalte e dão início ao processo de cárie. 

Durante a capacitação, também foram discutidos os fatores que contribuem para o 

surgimento de lesões potencialmente malignas e da doença periodontal, os meios de 

prevenção e, como deve ser realizado o autoexame para identificação das alterações bucais. 

Realizou-se ainda, orientação quanto ao correto modo de higienização bucal, com instruções 

sobre escovação e o uso correto do fio dental.  

 

Imagem 2. PETiana realizando exame clínico em criança na cidade de Araci/Ba. 

 

Fonte: Acervo de fotos do PET Odontologia – UEFS. 

 
Os Grupos B, C e D foram encaminhados para as Unidades de Saúde da Família do 

município. Alguns integrantes da equipe realizaram coleta de dados da pesquisa qualitativa 

sobre o processo de trabalho na rede de saúde da família com os profissionais e os usuários do 

Serviço Único de Saúde, utilizando como instrumento de coleta roteiro de entrevista 

semiestruturada. Os demais fizeram exames, levantamento epidemiológico (Imagem 2), para 

as faixas etárias de 5 anos, 12 anos, 15 a 19 anos, 35 a 44 anos e 65 a 74 anos, usando a ficha 

do SB Brasil (SB BRASIL, 2010). Também foi realizado o rastreamento de lesões orais. As 

entrevistas e os exames aconteceram nas USF no turno da manhã. 

Os dados obtidos das fichas do SB Brasil foram tabulados pelo PET Odontologia – 

UEFS e posteriormente apresentados ao município. 

Após o intervalo para o almoço, os participantes retomaram as atividades por volta das 

14 horas. O Grupo A continuou no auditório do CTP da Secretaria de Saúde para realizar mais 

uma capacitação, dessa vez com professores da rede pública de ensino. 
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Na oportunidade, buscou-se unir o preparo pedagógico e a Saúde Coletiva, de forma 

que a saúde bucal seja mais valorizada e inserida no cotidiano das creches e escolas. Foram 

apresentados dados sobre a grande prevalência de dentes cariados e perdidos em crianças e 

adolescentes e, novamente, a dinâmica do esmalte em isopor. 

Outra dinâmica foi realizada com os professores para ilustrar o processo inicial da 

cárie, a desmineralização do esmalte cariado e a importância do flúor como protetor, 

utilizando-se dois ovos, dois recipientes de vidro transparente, creme dental com flúor e 

vinagre.  

O vinagre foi dispensado nos dois recipientes e explicado ao público que os ovos 

representavam as unidades dentárias. O creme dental com flúor foi passado somente em um 

dos ovos e, em seguida, ambos foram mergulhados no vinagre, simulando o ácido liberado 

pelas bactérias cariogênicas, um em cada recipiente. Feito isso, imediatamente observou-se 

que o ovo sem o creme dental com flúor iniciou o processo de desmineralização. Já no ovo 

que estava coberto pelo creme dental com flúor a reação não ocorreu na mesma velocidade, 

mostrando que o flúor protege a camada externa de cálcio. Utilizando-se dessa experiência, 

deu-se início a discussão sobre o processo de desmineralização e remineralização que ocorre 

no dente, ressaltando-se a importância da utilização do creme dental com flúor. 

Além da cárie, também se falou em técnicas de escovação e higiene bucal. As 

professoras foram orientadas a como escovar os dentes das crianças, conforme a faixa etária 

(Imagem 3). 

Houve uma dificuldade para a coleta dos dados que serão usados para tabulação e 

análise das informações. Nas USF, os entrevistados não se mostraram interessados em 

participar da atividade por não terem retorno sobre suas necessidades ou tratamento 

odontológico no mesmo momento. 

 
Imagem 3. PETianas demonstrando como realizar a higienização bucal para Professores do ensino público de 

Araci/Ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de fotos do PET Odontologia – UEFS 
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Conclusões: 

 
O observatório de Saúde Bucal Coletiva tem como missão principal beneficiar a 

comunidade, levar informações e subsidiar os gestores para adoção de políticas públicas que 

levem a uma melhor qualidade de vida da população. Assim, possibilita para os graduandos 

integrantes do PET Odontologia – UEFS, experiências extramuros à instituição, que 

promovem o contato com a população e o conhecimento de suas queixas e principais 

necessidades. As ações de educação em saúde desenvolvidas com os ACS e professores do 

ensino fundamental facilitam a propagação de informações na rede de saúde e educação do 

município e contribui para melhorar o serviço prestado às comunidades. 

 
Referências: 

 
ALVES, Maria Odete  (org).   DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICO DA REGIÃO 

NORDESTINA PRODUTORA DE SISAL.   BND.   Fortaleza, 2005.   Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/299486700_Diagnostico_Socioeconomico_do_set 

or_sisaleiro_do_Nordeste_do_Brasil>. Acesso em 08 de setembro de 2018. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados 

principais. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. v 4, 2017. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/araci/panorama>. Acesso em 29 de outubro de 2018. 

 

MOITA, Filomena Maria Gonçalves da Silva Cordeiro; ANDRADE, Fernando Cézar Bezerra 

de. Ensino-Pesquisa-Extensão: um exercício de indissociabilidade na pós-graduação. Revista 

Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v. 14, n. 41, p.269-393, maio 2009. 

 

GOMES, G. M. Cultura, comunicação e participação: um olhar sobre as inter-relações entre 

cultura, política e desenvolvimento no sistema comunicação do Território Sisal; 2007; Dissertação 

(Mestrado em Cultura e Sociedade) - Universidade Federal da Bahia. 

 

SANTOS, Edinusia Moreira Carneiro; Neto, Agripino Souza Coelho; Silva, Onildo Araújo. 

De Região Sisaleira a Território do Sisal: desvelando as nuances do processo de delimitação 

da diferenciação espacial no Semiárido Baiano. GeoTextos. vol. 11, n. 2, p.131-151, 

dezembro 2015. 

 

SILVA, Felipe Prado Macedo da. Desenvolvimento Territorial: A Experiência do 

Território do Sisal na Bahia. Tese (Mestrado em Economia) – Universidade Federal de 

Uberlândia. Uberlândia, p.22, 2012. 

1129
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo sistematizar as atividades do Programa de Educação 

Tutorial - PET/Conexões de Saberes Protagonismo Juvenil em Periferias Urbanas, como 

enfoque as atividades realizadas na esfera das oficinas de leitura e escrita, braço desse programa 

que é macro, desenvolvendo ações de pesquisa, ensino e extensão. As oficinas de leitura e 

escrita são realizadas em quatro casas de acolhimento e essas oficinas são parte fundantes para 

a confecção de um livro, esse livro será de poemas autorais dos adolescentes. Apresentamos 

alguns desafios que através das atividades desenvolvidas tivemos como resultado a construção 

de dois Livros, o primeiro foi realizado em 2017 que teve como tema “O diário dos 

adolescentes” e o segundo em 2018 que teve como tema “A vida em Poesias” os resultados 

foram prestigiados pelo fato de terem sido eles os e as adolescentes os próprios autores. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem. Sentido. Autonomia. A vida em Poesias. 

 

 

Introdução 

                                                
1 PETIANA (bolsista) do grupo PET Conexões e Saberes e discente do curso de Licenciatura e Bacharelado em 

Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

 
2 PETIANA (bolsista) do grupo PET Conexões e Saberes e discente do curso de Licenciatura Letras Espanhol da 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

 
3 TUTORA do grupo PET Conexões e Saberes, Doutora em Educação e docente do Departamento de 

Metodologias Pedagógicas – DME/CE/UFPB na área de Ciências Sociais e Educação Popular. 
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O Programa de Educação Tutorial - PET/Conexões de Saberes Protagonismo Juvenil 

em Periferias Urbanas tem como campo de atuação a pesquisa, o ensino e a extensão 

convergindo os pilares da universidade, atuando na formação do estudante de graduação 

rompendo os muros da universidade atuando de forma direta com a comunidade.  

Nessa perspectiva que se enovela as ações do programa nas Casas de Acolhimento da 

cidade de João Pessoa – PB, ressaltando que o Serviço de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes faz parte das ações do Sistema Único de Assistência Social- SUAS, amparado 

pela resolução 109 de 11 de novembro de 2009, se configurando como Serviço de alta 

Complexidade em Assistência Social.  

Sendo assim para conhecer os desafios enfrentados por essas crianças e adolescentes, 

que estão em situação de acolhido/as é necessário compreender através dos documentos oficiais 

e autores que debruçaram sobre essa temática, alicerçando o conhecimento dos processos de 

vulnerabilidade vivido por essas pessoas, ao passo que o estado intervém no ambiente onde 

esse/a criança e ou adolescente se encontra, retirando-os de ambientes destrutivos e levando-os 

para as Casas de Acolhimento Institucional, até que uma série de providências seja tomada de 

acordo com a demanda encontrada pelo SUAS, de acordo com as leis de proteção da criança e 

adolescente lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, lei esta que dispõe sobre o Estatuto da Criança 

e Adolescente. Que, sobretudo garantem em seu artigo 7º a vida, a saúde e o desenvolvimento 

pleno dessas pessoas. 

As casas de acolhimento recebem essas crianças e adolescente de 0 a 18 anos de idade, 

cada casa pode receber até 20 crianças e adolescentes, garantindo-lhes alimentação, saúde e 

acompanhamento psicofísicos, higiene, acesso a educação, acompanhamento jurídico, cultural 

e preparação para o mundo do trabalho. Nem sempre é possível fornecer essas ações em sua 

integralidade, há lacunas e o tempo vai passando e nesse sentido a educação passa a ser única 

aliada para, sobretudo os adolescentes saírem das casas de acolhimento com alguma perspectiva 

de futuro, orientados e preparados para o campo profissional onde fossem capazes de criar e 

desenvolver suas próprias habilidades, tanto na vida pessoal como na vida profissional, sendo 

eles autores da sua própria autonomia. Pois, muitas vezes seus direitos são afetados e ignorados 

devido ao fato de serem indivíduos residentes em casas de acolhimento. Sendo assim, as 

oficinas de leitura e escrita apresentou um papel importante, colaborativo no processo de 

construção e aprendizagem desses adolescentes. 

Durante o ano de 2018 o programa Pet Conexões e Saberes desenvolveu suas atividades 

colaborando com a educação desses adolescentes, atendendo quatro Casas de Acolhimento com 
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atividades de acompanhamento personalizado de aprendizagem, pesquisa em relação aos 

direitos das crianças e adolescentes em situação de acolhimento e as oficinas de leitura e escrita. 

Como aportes teóricos para a realização das oficinas foram utilizados os livros: Ou isto 

ou aquilo de Cecília Meireles (1990) e o livro Oficina de Linguagem de Mabel Condemarín, 

Viviana Galdames e Alejandra Medina (1997), Bernard Charlot (2000), Paulo Freire (1989) 

entre outros.  

 

Metodologia 

 

Para amparar o relato de experiência que se configura em uma pesquisa descritiva assim 

como (Gil, 2008), esmiúça que tem como objetivo descrever, caracterizar uma prática ou 

fenômeno, sendo assim, utilizou de autores que escrevem sobre a temática da vulnerabilidade 

social, fracasso escolar, interdisciplinaridade e educação popular assim como documentos 

oficiais que regem essa modalidade de assistência social. Sendo assim faz parte do aporte 

teórico: Andrea Rapoport et al, (2013), que aborda os conceitos de vulnerabilidade a partir do 

contexto da casa onde se encontra esse adolescente e a relação de fracasso escolar com a 

vulnerabilidade familiar e a violência no espaço onde vivem esses adolescentes, Paulo Freire 

(1989), que contextualiza a leitura de mundo que em sua concepção antecede a leitura 

propriamente dita e nesse contexto nos como aprendentes nos adentramos nessa leitura de 

mundo como forma de aprendizado e questionamento sobre nossa profissão e sua principal 

atuação o ato de cuidar e de ensinar. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

As oficinas eram elaboradas cautelosamente, pois, para tornar mais atrativas sempre 

incluíamos nas atividades músicas, imagens, dinâmicas etc... Utilizávamos recursos que 

despertava o interesse e curiosidade deles em conhecer e participarem ao longo das ações eles 

se sentiam cada vez mais motivados. Percebíamos o engajamento deles em desenvolver suas 

atividades.   Percebemos que cada experiências foi uma forma de aperfeiçoamento que 

fortaleceu cada vez mais nossas habilidades, fortalecendo ainda mais a nossa formação 

acadêmica. 

Atuamos com a proposta de oficinas de leituras e escritas, atendemos 4 (quatro) casas 

de acolhimento: Casa feminina, Missão Restauração, Morada do Betinho, Shalon. Para nós 

1132



 
 

mediadoras, (Organizadoras) foi um desafio planejar, buscar e elaborar propostas de atividades 

para trabalhar com o tema proposto por eles, desta forma, procuramos desenvolver algo que 

despertasse o interesse deles a participarem e algo que contribuísse para a aprendizagem deles. 

Para nós foi importante ver aos poucos o engajamento deles na realização das atividades 

realizadas por meio das oficinas de leitura e escrita.  

Trabalhamos com os seguintes tópicos: Espécie de diagrama – criatividade, Poema da 

identidade - Com base na Autora Cecília Meireles, Bingo das palavras - oficina elaborada 

através do poema  “ou isto ou aquilo” de  Cecília Meireles, Poema Amizade – forma coletiva, 

desenvolvemos uma oficina por meio da  área da saúde – parasitologia, sendo estas as 

principais.  

Ao longo das ações percebíamos a importância que as oficinas de leitura e escrita 

apresentava para cada um dos adolescentes, alguns que não sabiam ler e escrever corretamente, 

muitas vezes por medo e vergonha se negavam a participar das atividades.  

 Através de nossas experiências procurávamos trabalhar com formas que atendesse as 

necessidades de todos, e dos que necessitavam nós nos disponibilizava a orientar todo o 

processo da atividade, tirávamos suas dúvidas nas palavras e ajudava na construção do seu 

trabalho. Desta forma, eles sentiam mais confiantes e percebiam que o importante era participar 

porque assim estariam construindo e desenvolvendo seus conhecimentos, fortalecendo suas 

aprendizagens.  

  Nas atividades utilizamos musicas, dinâmicas, imagens, mensagens, poemas entre 

outras, tornávamos as oficinas mais divertidas, dessa forma eles sentiam-se mais atraídos e nós 

obtínhamos melhores resultados. Observamos que a aprendizagem é um processo e que só 

através da prática, dedicação e atuações é que os resultados vão fluindo. “O processo de 

aprendizagem é um movimento contínuo de reconstrução crítica da realidade que nos cerca, em 

que assumir o protagonismo da própria história é um vir a ser, e não uma condição dada.” 

(LEAL & CARVALHO pag. 71, 2017).  

Desta forma, neste ano de 2018, conseguimos concluir mais uma etapa, tivemos como 

produção a realização da construção do 2° livro, cujo tema; (A vida em poesia) elaborado por 

os próprios adolescentes. Para a construção deste livro os adolescentes eram acompanhados por 

nós mediadoras que atuávamos nas casas e desenvolvíamos oficinas relacionadas ao tema 

sugerido por eles (poemas/poesias), ao longo de e nossas atuações que eram realizadas aos 

(sábados), e a partir da proposta das oficinas de leitura e escrita eles participavam e produziam 

seu material, sendo que, no final resultou na construção do livro, sendo eles os próprios autores, 

assim como já foi mencionado. “Em vista da riqueza das experiências e das memorias 
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compartilhadas, oportunizar a emancipação dos jovens é, evidentemente, uma tarefa possível e 

necessária” (LEAL & CARVALHO pag. 83, 2017).  

Percebemos por meio dos adolescentes que a educação/aprendizagem, sempre pode ser 

construída, transformada, através dos conhecimentos, das práticas e buscas que sempre devem 

está no processo de renovações.   

 

Conclusões 

 

Através de todas as ações que desenvolvemos ao longo do ano de 2018, por meio do 

programa tivemos a experiência e a oportunidade de perceber o quão foi importante dar 

oportunidade aos adolescentes deles contar através de palavras escritas seus sonhos, 

pensamentos, histórias as que realmente lhes movem, e sendo que para eles a confiança é muito 

importante e, eles se entregam.  

 Tudo necessita de uma pequena ação para que então, a mudança aconteça. Por isso, as 

oficinas de leitura e escrita contribuiu para a evolução e a construção de aprendizagem deles 

através das orientações da coordenadora conseguimos nos unir e renovar melhores condições 

fortalecendo cada vez mais o vinculo, a oportunidade desses adolescentes refletir sobre seus 

projetos de vida.   

 Foram realizadas muitas atividades e o retorno foi a construção do livro, ao qual 

trabalhamos, e este produto do trabalho coletivo, foi lançado durante a certificação de 

participação dos adolescentes no projeto PET. O livro: A vida em Poesia foi à conclusão de 

tudo que vivemos em 2018 na atuação no ambiente de casas de acolhimento, ao qual nos fez 

crescer enquanto seres humanos e ajudamo-los a se construírem como produtores de saberes 

também. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 
 
 

Resumo 
O início da graduação é um período marcado pela necessidade de adaptação à realidade do               
ensino superior. O Programa de Educação Tutorial (PET) visa, entre outros objetivos, atender             
às necessidades do curso de graduação e propiciar aos acadêmicos experiências           
extracurriculares. Nessa perspectiva, o PET Enfermagem da Universidade Federal do Ceará           
(UFC) desenvolveu o projeto de tutoria visando possibilitar aos calouros do curso de             
graduação em Enfermagem uma melhor integração ao ambiente universitário. Este trabalho           
objetiva relatar a experiência dos bolsistas do PET Enfermagem UFC na realização de uma              
oficina de slides para calouros participantes do projeto de tutoria. Trata-se de um estudo              
descritivo, do tipo relato de experiência sobre a realização de uma oficina de confecção de               
slides realizada no mês de outubro de 2018. A oficina foi ministrada pelos petianos e contou                
com a participação de cerca de vinte alunos que faziam parte do projeto. O momento foi                
planejado de modo a abordar dúvidas pertinentes às boas práticas na confecção de             
apresentações em slides. A participação dos estudantes foi essencial no estímulo à discussão,             
haja vista que estes puderam compartilhar suas experiências e dúvidas sobre os recursos que              
os softwares de apresentações oferecem. Nessa perspectiva, a realização da oficina educativa            
sobre a confecção de slides caminhou em harmonia com os objetivos do Programa de              
Educação Tutorial ao promover a disseminação de práticas entre o conjunto dos alunos do              
curso. 
 
 
 
Palavras – chave  
Educação Tutorial; Oficina; Ensino. 
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Introdução 

O início da graduação é um período que exige dos alunos a capacidade de adaptação a                
um novo ambiente, novas amizades e novas metodologias de ensino (FURLANI e CEOLIM,             
2005). Para que essa transição na vida escolar do aluno seja benéfica, sem grandes prejuízos,               
faz-se essencial um acompanhamento.  

O Programa de Educação Tutorial (PET) Enfermagem UFC visa a atender, dentre            
outros objetivos, as necessidades do curso de graduação e propiciar aos acadêmicos            
experiências que não estão presentes na estrutura curricular. Segundo o Manual de            
Orientações Básicas (MOB) (2006), o PET tem como um dos objetivos desenvolver ações de              
ensino que proporcionem o desenvolvimento dos acadêmicos que estão inseridos no ensino            
superior.  

Nessa perspectiva, no ano de 2018, o PET Enfermagem UFC criou o projeto de tutoria               
com o objetivo de possibilitar aos acadêmicos que estão ingressando na Universidade uma             
melhor adaptação a esse período dotado de mudanças, por meio de encontros temáticos e              
acompanhamentos em pequenos grupos. 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência dos bolsistas do PET              
Enfermagem UFC na apresentação de uma oficina de slides para os participantes do projeto              
de tutoria.  

 
Metodologia  

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, sobre a oficina de              
slides realizada no dia 17 de outubro de 2018, de 12:30h às 14h, no Departamento de                
Enfermagem da UFC. Segundo Lopes (2012), este tipo de estudo tem grande relevância na              
explanação de uma vivência individual que acarretou novas considerações sobre uma           
problemática singular.  

A oficina faz parte de um projeto de tutoria, que se iniciou com a divisão entre os                 
petianos, de maneira aleatória, dos alunos ingressantes no primeiro semestre do curso de             
Enfermagem no período 2018.2. Foram feitos encontros quinzenais, tanto em grupo como            
individuais, em que foram abordados diversos assuntos, entre eles uma oficina de slides. A              
oficina foi ministrada por 3 petianos e contou com a participação de cerca de vinte alunos que                 
faziam parte do projeto. Utilizou-se datashow e notebook como ferramentas para a            
apresentação da oficina. A princípio, foi realizada uma exposição oral sobre o tema, com a               
posterior exibição de inadequações na construção de uma apresentação de slides para que os              
alunos identificassem e opinassem como poderia ser aperfeiçoado. Por fim, houve um            
momento de tira-dúvidas, a fim de elucidar quaisquer questionamentos remanescentes. 
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Resultados e Discussão 

O momento foi planejado de modo a abordar dúvidas comuns e pertinentes às boas              
práticas na confecção de apresentações em slides. Para tanto, tópicos como “o uso do software               
adequado”, “estrutura das lâminas”, “combinação de cores”, “fonte e tamanho”, “uso           
adequado de imagens e recursos gráficos”, “referências” e “salvando a apresentação” foram            
trabalhados no desenvolvimento da exposição. A participação dos estudantes foi essencial no            
estímulo à discussão, haja vista que estes puderam compartilhar suas experiências e dúvidas             
sobre o uso de determinados recursos que os softwares de apresentações oferecem. Ao final, a               
avaliação da oficina por meio de depoimentos dos participantes foi importante para embasar             
ações futuras. 

A realização da oficina demonstrou-se exitosa. O envolvimento dos estudantes com a            
temática é justificado pela necessidade recorrente do uso de apresentações de slides como             
metodologia de avaliação em disciplinas durante todo o curso de graduação. Desse modo,             
dominar essas ferramentas significa ter êxito e possibilidade de maior fluidez no            
desenvolvimento de exposições orais mais atrativas. 
 
 
Conclusões 

As atividades envolvendo os calouros são de extrema relevância para a minimização            
da problemática da evasão. Acolher o ingressante e apresentar estratégias de melhor            
adaptação na Academia significa propiciar um aprimoramento pessoal visando maiores          
chances de obter êxito na carreira acadêmico-profissional. Nessa perspectiva, a realização de            
uma oficina educativa sobre a confecção de slides caminha em harmonia com os objetivos do               
Programa de Educação Tutorial, ao promover a disseminação de práticas entre o conjunto dos              
alunos do curso. 
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OFICINA SOBRE ORATÓRIA PARA ACADÊMICOS DO PRIMEIRO SEMESTRE 

DO CURSO DE ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

OLIVEIRA
1
, R.A.; SALES¹ N.M.; ABREU¹, V. S. M; ALVES², A. K. S.; CAVALCANTE², 

J. V. M. S.; LOPES², G.F; NASCIMENTO², A.S; PIRES², J. M.; SENA², M. M.; 

SILVEIRA², G. E. L.;  SOUSA², I. B.; VIANA², L. G.; AQUINO³, P. S.; RIBEIRO³, S. G 

raquelalvesgw@gmail.com  

PET Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará. 

EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de transformação. 

Resumo 

Justificativa: Nos dias atuais, a sociedade tornou-se cada vez mais dinamizada e exigente na 

cobrança de habilidades. Dentre essas habilidades podemos citar a comunicação. Na 

graduação, o “saber falar” torna-se cada vez mais necessário na medida em que vão surgindo 

os desafios acadêmicos. Em virtude disso, o grupo PET Enfermagem UFC resolveu realizar 

uma oficina sobre Oratória. A realização dessa oficina teve como objetivo orientar e preparar 

os acadêmicos para realizações de apresentações durante a graduação, aprimorando a 

habilidade de se comunicar desde os semestres iniciais do curso. Metodologia: Trata-se de um 

estudo descritivo, voltado à descrição da experiência do grupo na realização de uma oficina de 

oratória. A oficina foi realizada no dia 14 de novembro de 2018 no Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará para os alunos do primeiro semestre da 

graduação e contou com a participação de 25 alunos. Resultados: Durante a realização da 

oficina se pode perceber a importância do tema para os alunos presentes, pois houve uma 

participação satisfatória e esclarecimento de dúvidas. Dessa forma, é notório que o PET 

contribui para o aperfeiçoamento científico dos alunos da graduação, tendo em vista que 

aprimora habilidades que serão usadas ao longo de todo caminho acadêmico.  Conclusão: 

Esse tema foi muito bem aprovado pelos estudantes, considerando que o conteúdo os 

instigaram a aperfeiçoar as habilidades de comunicação. A aprovação dos alunos incentivou o 

grupo a querer organizar mais atividades como essas para os calouros, visando a melhorar o 

aprendizado e desempenho dos futuros profissionais. 

                                                           

1
 PETiano/a relator discente (bolsista/não-bolsista/egresso) do grupo PET Enfermagem UFC e discente do curso 

de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. 

² PETiano/a discente (bolsista/não-bolsista/egresso) do grupo PET Enfermagem UFC e discente do curso de 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. 

³ PETiana tutora (bolsista/não-bolsista/egresso) do grupo PET Enfermagem UFC e docente do curso de 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. 
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Palavras – chave 

Enfermagem; Ensino; Tutoria; Acadêmicos; Oratória 

 

Introdução 

O curso de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará recebe, anualmente, cerca de 80 

alunos com faixa prevalente de 17 a 22 anos. Como forma de auxiliar os calouros nessa nova 

fase, que muitos apresentam dificuldade devido à diferença discrepante com o Ensino Médio, 

o PET Enfermagem UFC, no eixo Ensino, resolveu criar o projeto de tutoria. Esse projeto visa 

a auxiliar os calouros a entenderem melhor a dinâmica do curso, além de propor atividades 

que possam ajudá-los nas atividades da graduação. Uma das atividades propostas para os 

calouros foi a oficina sobre oratória. Nos dias atuais, a sociedade tornou-se cada vez mais 

comunicativa e exigente na cobrança de habilidades. Dentre essas habilidades podemos citar a 

comunicação. A comunicação é essencial para o desenvolvimento do ser humano, sem ela, as 

relações comerciais, afetivas e de trabalho não seriam possíveis. Na graduação, o “saber falar” 

torna-se cada vez mais necessário na medida em que vão surgindo os desafios, como 

apresentação de trabalhos, seleções de projetos de ensino, pesquisa e extensão, coletas de 

dados de pesquisa, monitorias, dentre outras situações em que o calouro vai aprimorando a 

maneira de se comunicar. Nos dias de hoje, acredita-se que a habilidade de falar em público é 

algo adquirido em 93% das pessoas. A oratória, segundo Maria Alzira Pimenta, é a arte de 

falar em público. Essa arte foi divulgada primordialmente na Grécia. Os filósofos 

contemporâneos de Sócrates a exercitavam praticando leituras, apresentações e debates 

(Oliveira, 2014). O Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) busca fomentar o máximo desenvolvimento acadêmico 

dos alunos de graduação. Uma das principais atividades de ensino consiste no projeto de 

Tutoria para alunos que ingressaram no curso de Enfermagem. Esse projeto realiza um 

acompanhamento dos alunos de primeiro e segundo semestres, oferecendo oficinas sobre 

assuntos importantes no meio acadêmico, dentre elas, destaca-se a oficina de Oratória, visto 

que foi idealizada para suprir uma necessidade que os alunos da tutoria informaram aos 

petianos. A realização dessa oficina teve como objetivo orientar e preparar os acadêmicos 

para realizações de apresentações durante a graduação, aprimorando a habilidade de se 

comunicar desde os semestres iniciais do curso. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo, voltado à descrição da experiência do grupo PET 

Enfermagem UFC na realização de uma oficina de oratória. A oficina foi realizada no dia 14 

de novembro de 2018, no Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará  
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para os alunos do primeiro semestre da graduação e contou com a participação de 25 alunos. 

A apresentação foi dividida em dois momentos. No primeiro momento foi realizada a 

apresentação oral sobre aspectos da influência da oratória em relação a uma boa apresentação. 

Outros assuntos abordados foram técnicas para minimizar sinais de ansiedade, projeção 

adequada da voz e induzir questionamentos ao longo da apresentação. No segundo momento, 

ocorreu o esclarecimento de dúvidas dos participantes e compartilhamento de experiências  

com apresentações prévias. A apresentação foi fundamentada no Manual Formação de 

Formadores (ESCÓRCIO, Maria) com duração de 1 hora e meia. 

 

 

Resultados e Discussão 

No momento inicial em que ocorreu a apresentação oral, discutiram-se temas relacionados a 

como chamar a atenção do público utilizando a técnica de brainstorming, bem como o uso de 

recursos audiovisuais para despertar o interesse. Ademais, também foi discutido a importância 

da adequação da linguagem aos diferentes públicos, bem como do contato visual. No segundo 

momento, o relato de experiências prévias teve o objetivo de compartilhar o aprendizado e 

aprimorar as técnicas aprendidas. Dessa forma, é notório que o PET contribui para o 

aperfeiçoamento científico dos alunos da graduação, tendo em vista que aprimora habilidades 

que serão usadas ao longo de todo caminho acadêmico. Além disso, essa atividade promoveu 

envolvimento dos bolsistas em tarefas e atividades que propiciaram aos alunos o “Aprender 

Fazendo e Refletindo Sobre”, um dos objetivos específicos do PET. Essa oficina sobre 

oratória prepara o aluno para realizar uma apresentação adequada para o ambiente acadêmico, 

informando sobre temas pertinentes como: comunicação, movimentação na sala, postura do 

apresentador, estratégias para despertar interesse dos participantes, dentre outras temáticas. 

 

 

Conclusões 

Esse tema foi aprovado pelos estudantes, considerando que as dicas os instigaram a 

aperfeiçoar as habilidades de comunicação. Para uma boa apresentação, principalmente 

tratando-se da graduação, é necessário que se tenha recursos, organização, um bom 

vocabulário, público definido, tema adequado, carga horária, aparência e, principalmente, 

conhecimento. Então, além das dicas, o estudante deve estar disposto a aprender sempre. A 

aprovação dos alunos incentivou o grupo a querer organizar mais atividades como essas para 

os calouros, visando a melhorar o aprendizado e o desempenho dos futuros profissionais. 
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Oficinas de protótipos para alunos recém-ingressos. 
 

Gabriel Jiro Horie ;Jonathan Felipe de Oliveira Santa Clara3 ; Luis Henrique Assumpção 1

Lolis .  2

jiro@ufpr.br 
PET Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná. 

 
EIXO TEMÁTICO:Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 
 

Resumo 
As oficinas de protótipos surgiram como um modo de diminuir a evasão dos alunos do curso                
de Engenharia Elétrica, devido a alta quantidade de matérias teóricas nos primeiros períodos             
do curso. Nelas, o aluno tem seu primeiro contato com a eletrônica básica, conhece o               
funcionamento dos principais componentes eletrônicos e também aprende a utilizar          
equipamentos para confecção de placas de circuito impresso. As oficinas são modulares, de             
modo que cada protótipo confeccionado se encaixa no protótipo seguinte, obtendo um circuito             
mais complexo ao final das oficinas. Além disso, é ensinada a utilização correta dos              
equipamentos do laboratório, e como fazer uso dos equipamentos com segurança e não             
danificar os mesmos. Os resultados das oficinas realizadas em 2018 foram bastante            
satisfatórios, sendo bastante perceptível o uso dos protótipos, principalmente da oficina C1            
(regulador de tensão), ao longo do curso pelos estudantes da graduação. Para 2019, planeja-se              
distribuir melhor o número de participantes entre o primeiro e o segundo semestre. O desafio               
contínuo é conseguir as placas de circuito impresso para as oficinas, onde se procura apoio na                
iniciativa privada na forma de doações de placas. 

 
Palavras – chave  
protótipos em eletrônica; calouros; circuitos impressos;   

 
Introdução 
Apesar de o número de vagas de engenharia nas instituições de ensino superior terem mais               
que triplicado entre 2001 e 2011, o Brasil não conseguiu, nesses anos, garantir que pelo               
menos a metade dos estudantes que ocupam essas vagas efetivamente conclua o curso e              
receba seu diploma de engenheiro. De acordo com estudo da CNI(Confederação Nacional da             
Indústria), a média de evasão nesses cursos na década analisada foi de 55,59%. 

No curso de Engenharia Elétrica, um dos possíveis motivos para a desistência do curso              
pode ser a falta de matérias práticas sobre eletricidade nos primeiros períodos do curso. Por               

1 PETiano discente não-bolsista do grupo PET Engenharia Elétrica e discente do curso Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal do Paraná. 
2 PETiano  tutor do grupo PET Engenharia Elétrica e docente do Departamento de Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal do Paraná. 
³ PETiano discente bolsista do grupo PET Engenharia Elétrica e discentes do curso Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal do Paraná. 
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isso, esse projeto tem como objetivos antecipar o contato do aluno com a eletrônica prática e                
minimizar a evasão dos alunos do curso no início da graduação. Além disso, os alunos               
conhecem a forma correta da utilização dos equipamentos do laboratório. Dessa forma, os             
laboratórios da universidade são conservados em boas condições por mais tempo. 
 
Metodologia 
Para a realização das oficinas, foram projetadas as placas de circuito impresso. Em seguida,              
buscou-se apoio e parceria da indústria para aquisição de componentes. Logo em seguida,             
foram montados os kits com os componentes necessários para cada uma das oficinas. Foi              
importante divulgar as oficinas durante a Semana dos Calouros; marcar uma data e horário              
conveniente e divulgar via redes sociais e cartazes pelo departamento. Outros pontos            
importantes foram a reserva das salas adequadas como laboratório e também aparelho projetor             
e a revisão dos slides que serão utilizados durantes as oficinas para a revisão teórica dos                
componentes a serem utilizados.  
 

Figura 01: Circuito feito na oficina C1. 
 

 
Fonte: Gabriel Jiro (2019) 
C1: Regulador de tensão. 

 
São ofertados 5 módulos, denominados C0, C1, C2, C3 e C4. Na C0, os alunos               

conhecem noções básicas de eletrônica que serão utilizadas nos outros módulos. Os conceitos             
essenciais são corrente elétrica, tensão, resistência, lei de Ohm, multímetro, protoboard, LED            
e código de cores para um resistor. Na oficina C1, é feito um regulador de tensão (Fig. 01).                  
Para isso, é necessário um LM7805, LED, resistor de 470 ohms, 2 capacitores de cerâmica de                
100nF, 2 capacitores eletrolíticos de 100µF e uma fonte de 12V. Na oficina C2 (Fig. 02), é                 
construído um circuito com um LED RGB e um buzzer. Além disso, são necessários push               
buttons e resistores de 470 ohms. Na oficina C3 (Fig. 03), é utilizado o conceito de                
multivibrador astável com o CI555. Além desse componente, são utilizados capacitores           
eletrolíticos de 10µF e 100µF; capacitores cerâmicos de 100nF e 10nF; resistores de 1kΩ,              

1146



 
 
 
 
 
 
 
 
10kΩ e 470Ω; LED; e 1 potenciômetro de 100kΩ. Finalmente, na oficina C4 (Fig. 04), é                
feito um contador. Os componentes necessários são: capacitor eletrolítico de 10µF;           
capacitores de cerâmica de 100nF e 10nF; resistor de 1kΩ, push button, display de 7               
segmentos, resistores de 470Ω e um CI4026. 

 
Figura 02: Circuito feito na oficina C2. 

 

 
Fonte: Gabriel Jiro (2019) 

C2: circuito com LED RGB e buzzer. 
 

Figura 03: Circuito feito na oficina C3. 
 

 
Fonte: Gabriel Jiro (2019) 
C3: circuito “pisca-pisca”. 
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Figura 04: Circuito feito na oficina C4. 
 

 
Fonte: Gabriel Jiro (2019) 

C4: circuito contador. 
 

É relevante ressaltar que a limitação física das oficinas são 25 vagas, assim, também é               
visto a necessidade de abrir mais turmas, eventualmente. Cada oficina dura 3 horas e são               
ministradas por no mínimo 2 PETianos. São realizadas de 10 à 15 encontros no ano, com 2 ou                  
3 turmas da C0 à C4. Dois alunos responsáveis pelo projeto se encarregam da atualização os                
protótipos e da compra dos componentes. 
 
Resultados e Discussão 
Desde 2014,40 oficinas foram realizadas. Ao longo do tempo, toda a logística envolvida para              
o seu acontecimento foi feita de forma que o projeto fosse concluído com cada vez menos                
surpresas, como a falta de ferro de soldas, ou de ministrantes, algo que ocorreu no passado. 

Em 2014, foram 25 participantes nas 5 oficinas; em 2015, houve uma média de 24               
pessoas em cada oficina; em 2016, o número aumentou para 45; em 2017, a média foi para                 
40. Durante o ano de 2018, foram abertas duas turmas para as oficinas, uma no primeiro e                 
outra no segundo semestre. Ambas as turmas realizaram o total de cinco oficinas. O primeiro               
semestre de 2018 teve um total de 38 participantes e no segundo semestre, houve um total de                 
18 participantes. Para cada oficina buscou-se ter pelo menos 3 membros do grupo para              
ministrá-la, havendo um revezamento dos integrantes para que todos participassem de pelo            
menos uma oficina. No total, foram mais de 750 protótipos feitos pelos estudantes.  

Os resultados das oficinas foram bastante satisfatórios, além de ser perceptível o uso             
dos protótipos, principalmente da oficina C1 (regulador de tensão), ao longo do curso pelos              
estudantes da graduação. 
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Figura 05: Calouros tem sua primeira experiência com um circuito impresso. 
 

 
Fonte: Beatriz Nascimento (2018) 

Oficina C1 2018. 
 
Conclusões: 
É perceptível uma grande demanda dos calouros pelas oficinas de protótipos. Realmente,            
existe um interesse por atividades práticas de eletrônica, e com as oficinas, os estudantes              
podem ter um contato antecipado com a eletrônica prática. Além disso, os estudantes, que              
participaram das oficinas, tem um cuidado maior com os equipamentos dos laboratórios da             
universidade. 
 
Referências: 
Só 44% dos alunos de engenharia da última década terminaram o curso. 2013. Disponível em:               
<http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/07/so-44-dos-alunos-de-engenharia-da-ultima-de
cada-terminaram-o-curso.html> Acesso em: 19 abr. 2019.  
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OLHARES SOBRE BARREIRAS 

Mobilidade e acessibilidade das pessoas com  

Deficiência na cidade de Araraquara 
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Henrique Morais Maximian³; Diego Henrique da Silva dos Santos³; Thiago Pacheco Gebara³; 
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PET Ciências Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”  

- FCLar, Araraquara, São Paulo. 

 

EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 

 

Resumo 

A pesquisa coletiva do grupo PET Ciências Sociais nos anos de 2014 a 2016, teve como eixo 

central o debate sobre a mobilidade e a acessibilidade no centro histórico da cidade de 

Araraquara. O grupo trabalhou essa temática, com foco nas pessoas com deficiência motora 

e/ou visual, a partir da fotografia e de sua exposição, de atividades dinâmicas e oficinas e da 

consequente discussão sobre o assunto após as impressões e informações percebidas pelas 

pessoas em contato com a exposição. A partir desse contato do público da cidade, sobretudo  

                                                
1PETiana discente bolsista do grupo PET “Ciências Sociais” e discente do curso “Ciências Sociais” da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – FCLar, Araraquara. 
1PETiano discente bolsista do grupo PET “Ciências Sociais” e discente do curso “Ciências Sociais” da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – FCLar, Araraquara. 

² PETiano/a discente bolsista do grupo PET “Ciências Sociais” e discente do curso “Ciências Sociais” da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – FCLar, Araraquara. 
3 PETiano/a discente não bolsista do grupo PET “Ciências Sociais” e discente do curso “Ciências Sociais” da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – FCLar, Araraquara. 
4 Tutor a do grupo PET “Ciências Sociais” e docente do Departamento “Antropologia, Política e Filosofia” da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – FCLar, Araraquara. 
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da Unesp – FCLar e da Escola Estadual Prof Augusto da Silva Cesar, foi possível construir 

um elo de conhecimento de duas vias, no qual as pessoas expunham suas observações a partir 

da reflexão e do choque com a realidade daqueles que se dispuseram a serem fotografados em 

suas atividades cotidianas, enquanto que o grupo pode adquirir uma visão extra acadêmica, 

com relatos do cotidiano e experiências pessoais, percebendo a ausência de conhecimento do 

assunto, no que diz respeito à legislação, mas também às dificuldades cotidianas das pessoas 

com deficiência na cidade, bem como a falta de métodos e atitudes eficazes que discutam a 

fundo a inclusão e integração de pessoas com deficiência na sociedade. 

 

Palavras – chave  

Exposição fotográfica. Vivências. Acessibilidade.  

 

Introdução 

A pesquisa, tendo como seu principal eixo de atividade, a exposição “Olhares sobre 

Barreiras”, explorou através de fotografias as dificuldades cotidianas das pessoas com 

deficiências, mais especificamente motora e/ou visual, ao se deslocarem no espaço urbano de 

Araraquara/SP, sobretudo, no centro histórico da cidade. A importância de destacar o percurso 

histórico das barreiras e dificuldades encontradas por essas pessoas se justifica na discussão 

contemporânea a respeito dos preconceitos permanecerem estruturais na sociedade. Uma vez 

que a cidade é o espaço público próprio da expressão da democracia, a discussão a respeito da 

acessibilidade e da mobilidade, com enfoque nas pessoas que possuem algum tipo de 

deficiência, passa a ser pauta fundamental na promoção de liberdade e autonomia isonômicas 

para a população como um todo.   

Os termos comumente usados para classificar as pessoas com deficiência ao longo da história 

estiveram conotados de preconceitos, predominando o uso de terminologias ofensivas. O uso 

da terminologia “pessoa com deficiência”, presente na Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, realizado pela ONU em 2008, foi resultado de um processo lento de 

discussões que visavam romper com preconceitos, tratando a deficiência como algo exterior a 

pessoa, enfatizando que a deficiência em si não é o indivíduo. Essa mudança na terminologia 

é uma das conquistas de direitos por parte dessa parcela da sociedade. A divisão entre normal 

e anormal, certo e errado, aquele que foge a regra, é recorrente nas classificações sociais. As 

pessoas julgam pautadas em determinadas concepções, considerando aquilo ou aqueles que se 

enquadram nas normas sociais como sendo integrados. Goffman (1978) demonstrou em seus 

estudos como os indivíduos que pertencem a categorias incomuns ou diferentes encontram 

dificuldade em serem aceitos pelo grupo social do qual fazem parte. Os estigmas, termo 

central na obra desse autor, são atributos indesejados referentes àqueles que não condizem 

com as expectativas, generalizações e classificações sociais preconcebidas. Diante disso, o 

sujeito estigmatizado tem sua imagem deteriorada, transforma-se em um ser desprovido de 

potencialidades e é anulado no contexto de produção técnica, científica e humana. Além de  
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produzir um amplo descrédito na vida desses indivíduos, este tipo de julgamento tão ignóbil 

destrói os atributos e qualidades dos sujeitos e intensifica os danos à identidade social dos 

mesmos, que podem vir a consentir com os qualificativos que enfatizam os desvios como um 

motivo de vergonha e incapacidade.   

A partir disso, e visando o direito à cidade das pessoas com alguma deficiência, a pesquisa 

aborda essa questão considerando duas categorias fundamentais: mobilidade e acessibilidade. 

Ter mobilidade é conseguir se locomover com facilidade de casa para o trabalho, do trabalho 

para o lazer e para qualquer outro lugar onde o cidadão tenha vontade ou necessidade de estar, 

independentemente do tipo de veículo utilizado. Acessibilidade é definido como a 

possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com 

segurança e autonomia de espaços. Para ser acessível, o local tem que permitir o alcance, uso 

e vivência por qualquer pessoa, inclusive por aquelas com mobilidade reduzida.  

Dessa forma, o objetivo foi sensibilizar e chamar atenção para a problemática, trazendo tal 

reflexão para a comunidade, através de exposições e em parcerias com associações e 

instituições públicas voltadas para o auxílio de pessoas com deficiências, como a União dos 

Deficientes Físicos de Araraquara (UDEFA). A intenção do grupo é dar visibilidade, ainda 

que minimamente, aos problemas enfrentados cotidianamente pelas pessoas com deficiência. 

Essa é uma maneira de incitar, de certo modo, a reflexão acerca da acessibilidade e do quanto 

acabamos naturalizando as barreiras impostas às pessoas com deficiência, sejam elas 

arquitetônicas ou atitudinais.  

 

Metodologia 

De início foi feito um levantamento bibliográfico em relação às temáticas da acessibilidade, 

da mobilidade e da legislatura no que tange à essas questões e também ao que é específico das 

pessoas com deficiência. A partir disso, o grupo pode acompanhar as pessoas com deficiência 

que se dispuseram a realizar as suas atividades cotidianas para a captação de imagens dos 

momentos, definidos como críticos, podendo ser uma simples ida ao mercado, caminhadas no 

centro da cidade ou nas ruas vizinhas das instituições e lugares que frequentam. A escolha do 

polígono que forma o centro histórico Araraquara foi devido a esta área se constituir um 

referencial histórico-cultural e identitário para a população da cidade, elementos estes 

essenciais para uma retomada humana do espaço urbano. Seguidamente, as fotografias foram 

impressas em material texturizado, segundo instruções específicas para que as pessoas com 

deficiência visual pudessem, através do tato identificar as situações retratadas. As legendas 

das mesmas foram disponibilizadas em braile, e também, em forma de narração, podendo ser 

acessadas através da utilização de aparelhos eletrônicos com câmeras, acesso à internet e 

capazes de interpretar QR Codes. A exposição das fotografias em associações, espaços 

públicos e, na universidade foi a maneira utilizada para se apresentar o resultado das etapas  
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anteriores, e poder, através das percepções descritas levantadas pelo público o qual a 

exposição ocupou, suscitar um processo de discussão e reflexão necessário à contemplação do 

objetivo inicial deste trabalho.  

 

Resultados e Discussão 

A partir das visitas técnicas e impressões adquiridas através das exposições, obteve- se 

resultados positivos, conseguindo fazer com que as pessoas refletissem sobre o tema, 

compreendendo as dificuldades cotidianas das pessoas com deficiência. A abertura inicial da 

exposição foi exibida na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 

campus Araraquara, em 2015, na biblioteca da FCL, sendo levada a outros locais: 

na Universidade Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em 2015, no Instituto Federal de 

Sertãozinho, em 2015,  no Centro de Divulgação Científico e Cultural (CDCC) da USP- São 

Carlos, em 2017, e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 

Campus Araraquara, em 2018.  Além disso, no ano de 2016, foi realizada uma oficina na 

escola Escola Estadual Prof Augusto da Silva Cesar, na cidade de Araraquara, para os alunos 

do ensino fundamental I. De início foi feita uma conversa com os alunos e alunas, 

apresentando o grupo e o tema estudado, abrindo um espaço para dúvidas e questionamentos. 

Depois, realizamos 3 sessões em que um grupo de aproximadamente 25 alunos cada, 

entravam na sala, realizando um percurso com obstáculos e vendas, deparando-se, ao fim, 

com a exposição fotográfica. Por último, cada turma era levada para uma outra sala, para que 

alguns membros do grupo pudessem conversar sobre o tema após o impacto da oficina, 

recebendo uma devolutiva das impressões e considerações dos e das estudantes que se 

dispuseram a participar. 

O trabalho ganha relevância na medida em que foi possível notar que a acessibilidade das 

pessoas com deficiências na cidade, notadamente no centro histórico, não proporciona 

inteiramente, o direito básico de ir e vir com segurança e de forma autônoma. Além disso, as 

obras públicas municipais e estaduais realizadas com o intuito de melhorar as condições de 

acessibilidade das pessoas com deficiências, por vezes não alcançam tal objetivo de maneira 

plena. A ideia foi provocar a reflexão por parte daqueles que não possuem nenhum tipo de 

deficiência no que toca o contraste entre a facilidade e a dificuldade de acesso ao meio 

público básico, como a construção das calçadas, das praças e do transporte público, bem como 

à falta de atenção e cuidado que é prestada a essas pessoas. 

 

Conclusões: 

Atualmente, não é difícil observar que mesmo havendo avanços significativos na garantia de 

alguns direitos, e esforços para discussões críticas que visam à desconstrução das 

terminologias preconceituosas, essas pessoas continuam, frequentemente, se deparando com 

as mesmas atitudes retrógradas. 
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“A luta para garantirmos estes espaços de igualdade para os cidadãos 

significa uma luta política, porque estar em sociedade representa ter deveres 

e direitos que devem ser obedecidos e respeitados no planejamento dos 

projetos públicos” (COHEN, 2001, p.1).  

Os dados mais recentes sobre a população com deficiência na cidade de Araraquara são do 

ano de 2010. Segundo o IBGE, aproximadamente 27% da população residente em 

Araraquara-SP possui alguma deficiência. Isto significa que mais de 56 mil pessoas têm, em 

alguma medida, a mobilidade reduzida em virtude de insuficiência visual, motora, auditiva ou 

mental, sendo aqueles com deficiências visuais e motores, representantes de mais de dois 

terços desse contingente. Em contraste com os números apresentados e a legislação vigente 

não é possível identificar no centro histórico da cidade e, tampouco nos bairros e regiões 

periféricas, condições seguras e autônomas de acesso para esta considerável parcela da 

população.  

Interiorizamos determinados valores e atitudes comportamentais como sendo “normais”, 

“corretos”, “aceitáveis” e todo o restante que foge ou que não consegue com excelência 

atingir a esse padrão pré-estabelecido, acabamos por estigmatizar e tratar de maneira apartada 

do corpo social. Essa postura de olhar o diferente como “o outro” é tão incrustrada em nossa 

sociedade que são muitas as barreiras atitudinais que as pessoas com deficiência têm que 

enfrentar. Muitas são geradas pelo desprezo, mas outras barreiras ocorrem, ocasionalmente, 

sem que se perceba e sem intencioná-las, muitas vezes por ignorância acerca da problemática. 

Os sentimentos de rejeição, medo, piedade, assim como o preconceito e a ignorância, são 

alguns dos elementos que se concretizam na fala, nas ações e, portanto, corroboram para o 

processo de exclusão social. Esse fato é agravado pela dificuldade em identificar nos 

comportamentos linguístico e social as barreiras de que estamos imbuídos e que, muitas    

vezes, acabam interpondo-se às relações de forma não intencionada. Assim, ao considerarmos 

as diferentes formas em que podem se apresentar, pudemos compreender as barreiras 

atitudinais como o cerne da problemática em que estão inseridas as pessoas com deficiência. 

A pesquisa, sobretudo em sua forma expositiva, foi fundamental para estabelecer um diálogo 

com parte da população da cidade, no que diz respeito à sensibilização da temática, mas 

também a sua posterior reflexão.  
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

Resumo: O presente texto busca compartilhar uma série de três seminários realizados na 

Universidade Federal de Alagoas / Unidade Educacional de Palmeira dos Índios, a qual 

envolve a articulação entre o PET-Nesal / Programa de Educação Tutorial - Núcleo de 

Estudos do Semiárido Alagoano e representações comunitárias em conjunto com 

movimentos campesinos localizados na região de Palmeira dos Índios-AL e seu entorno, 

pertencentes ao semiárido alagoano. O tripé formado pela pesquisa, ensino e extensão 

constitui um importante eixo nas universidades brasileiras, bem como, se faz igualmente 

presente no PET enquanto Programa de Educação Tutorial, regido pelo MOB (2006). 

Desse modo, a referida atividade “Olhares sobre o semiárido Alagoano”, propõe não 

apenas o fortalecimento entre a academia e comunidade, mas a efetivação deste tripé. Foi 

elaborado metodologias, práticas e estudos que aperfeiçoem a compreensão sobre a 

realidade local, discutindo as vivências cotidianas das comunidades com o semiárido e 

suas intempéries climáticas, políticas e sociais. Desta forma, os encontros ajudaram a 

reconhecer a importância e a necessidade de intercambiar os saberes e problematizar 

questões políticas e sociais presentes no contexto da realidade local, se constituindo como 

uma oportunidade de articular junto com as comunidades campesinas tais saberes em um 

mesmo lugar, proporcionando importantes e variadas discussões acerca do povo do 

semiárido.  
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Palavras-chaves:  Experiência; Território; Semiárido. 

Introdução 

 

“A indissociabilidade é um princípio orientador da qualidade da produção universitária, 

porque afirma como necessária a tridimensionalidade do fazer universitário autônomo, 

competente e ético.” MOB (2006). Neste sentido, os seminários realizados tiveram por 

objetivo fomentar, aproximar e ampliar a discussão dos saberes acadêmicos e 

comunitários acerca do semiárido alagoano, realidade na qual a cidade de Palmeira dos 

Índios está inserida. Deste modo, compreendemos que a academia possui um défice 

histórico nos estudos sobre os saberes comunitários e que nem sempre a universidade tem 

sido ferramenta substancial na transformação da realidade a qual se encontra. Todavia, 

entendemos que o compromisso da academia para com os grupos comunitários 

pertencentes aos territórios estudados deve estar para além de promover espaços de 

debates sobre a realidade local, é imprescindível construir junto com as comunidades 

tradicionais, sejam indígenas, rurais e quilombolas, espaços de protagonização de seus 

atores. Os seminários realizados possuem uma base estrutural comum, apesar das 

temáticas divergirem a cada encontro, o debate é fomentado com uma liderança da 

comunidade, um profissional que discuta o tema e um petiano como mediador da 

discussão, assim proporcionando um diálogo que transgrida o convencional academicista. 

As vozes populares na academia são essenciais na construção de um conhecimento 

horizontal, pois a universidade é uma das instituições formais a potencializar a 

legitimidade dos saberes comunitários, a preservação da história e dos costumes 

pertencentes a pluralidade ética encontrada na região. Portando, se torna fundamental a 

presença de lideranças ou representações comunitárias, envolvidos academicamente ou 

não com o tema para promover a discussão e potencializar a universidade enquanto 

espaço de pertencimento da população abrangente.  

 

Metodologia 

 

Em 2018, foram realizados três seminários, intitulados respectivamente: Olhares Sobre a 

Infância e Trajetória no Semiárido Alagoano (03/05/2018); Produção Agroecológica: 

Autonomia Política e Familiar de Mulheres Camponesas (11/09/2018); e Práticas 

Integrativas de Saúde da População Indígena (21/11/2018). Participaram das atividades, 

lideranças comunitárias, pesquisadores e membros de PET-Nesal, os quais mediaram as 

discussões temáticas e levantaram questões pertinentes sobre atualidade e conjuntura 

política, a qual vem ameaçando setores populares da sociedade, sobretudo os povos 
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indígenas - tema tratado por lideranças de povos indígenas e movimentos sociais -, assim 

como foi pontuado a importância da produção agroecológica, não só para o  meio 

ambiente, como para a promoção da autonomia no processo de produção, contando com 

uma visita do grupo de jovens camponeses na Universidade. Os três seminários seguiram 

o mesmo formato: Um primeiro momento de fala dos/as convidados/as e um segundo, de 

roda de conversa, onde os/as participantes puderam expor suas dúvidas e considerações 

sobre o tema. Foram elaboradas metodologias, práticas e estudos que aperfeiçoem a 

compreensão sobre a realidade local, discutindo as vivências cotidianas das comunidades 

com o semiárido e suas intempéries climáticas, políticas e sociais. 

 

Resultados e Discussão 

Foram elaboradas metodologias, práticas e estudos que aperfeiçoaram a compreensão 

sobre a realidade local, discutindo as vivências cotidianas das comunidades com o 

semiárido e suas intempéries climáticas, políticas e sociais. Desta forma, os encontros 

ajudaram a reconhecer a importância e a necessidade de intercambiar os saberes e 

problematizar questões políticas e sociais presentes cotidianamente no semiárido 

alagoano, na oportunidade de articular junto com as comunidades emergentes saberes, 

trazendo para dentro da universidade importantes e variadas discussões acerca das 

populações do semiárido.  

 

Conclusões: 

O impacto do evento tornou mais presente as discussões do semiárido alagoano dentro da 

Unidade Educacional de Palmeira dos Índios. Sobretudo, aproximou a perspectiva dos 

estudos do PET-Nesal com a Articulação do Semiárido de Alagoas, considerando os 

princípios políticos do PET e a realidade local. Desse modo, conclui que o levantamento 

de discussões sobre o semiárido alagoano para dentro da universidade, implicou 

diretamente tanto no cotidiano das comunidades em articulação, quanto na vivência 

acadêmica. Desta forma, os encontros ajudaram a reconhecer a importância e a 

necessidade de intercambiar os saberes e problematizar questões políticas e sociais 

presentes no contexto da realidade local. Assim o seminário Olhares Sobre o Semiárido 

Alagoano foi uma oportunidade de articular junto com as comunidades campesinas tais 

saberes em um mesmo lugar, proporcionando importantes e variadas discussões acerca 

do povo do semiárido. 
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EIXO TEMÁTICO: Saúde Coletiva como meio de Transformação 

 

 

Resumo 
Considerando o aumento de casos de adoecimento psíquico no meio acadêmico e a             
necessidade do desenvolvimento de estratégias que contribuam para minimizar o impacto do            
surgimento destes casos no desempenho dos universitários, o Grupo PET-Psicologia da           
UFGD propôs o desenvolvimento das Olimpíadas-PET, visando insurgir contra práticas          
sedentárias, bem como, aliviar ansiedades e estresses presentes no âmbito acadêmico. O            
evento foi realizado nos dias 18 e 19 de agosto de 2018, em um Complexo Esportivo no                 
município de Dourados, MS. Participaram do evento integrantes de oito grupos PET da             
UFGD, além de acadêmicos dos cursos de graduação em que os grupos estão inseridos.              
Houve adesão de 34 equipes inscritas nas seguintes modalidades: futsal masculino e feminino,             
vôlei masculino e feminino, truco misto e queimada misto. Cabe ressaltar que as modalidades              
femininas apresentaram menor participação do que as masculinas, refletindo que o gênero            
feminino no esporte brasileiro ainda não está consolidado, tendo pouca representatividade no            
cenário nacional, especialmente quando se trata do futebol/futsal. Além de que a modalidade             
com o caráter mais lúdico, como a queimada, se tornou mais atrativa em detrimento das               
modalidades em que era necessário fundamentos mais técnicos, como futsal e vôlei. Os             
grupos PET realizaram a avaliação do evento em formulário específico e apontaram que o              
evento contribuiu para a integração dos petianos e demais acadêmicos. Neste sentido, as             
Olimpíadas-PET apresentaram resultados positivos, o que evidencia a necessidade e          
importância de se pensar outras atividades que possam promover qualidade de vida e             
bem-estar aos universitários. 
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Esporte; Saúde Mental; Socialização; Grupos PET 
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Introdução 
 

A universidade é um espaço que pode promover o amadurecimento no âmbito            
profissional e pessoal, mas que também pode acarretar adoecimentos na vida do estudante.             
Padovani et al. (2014) em suas pesquisas apresentam alguns dados sobre o sofrimento             
psíquico que atrapalham a qualidade de vida dos estudantes, ele aponta que, 52,88% dos              
acadêmicos apresentaram sintomas de estresse, 13,54% ansiedade, 7,26% depressão e 39,97%           
algum tipo de sofrimento psicológico.  

Há alguns fatores que podem contribuir para a qualidade de vida desses estudantes, e              
que consequentemente, pode ser estratégias que relutam contra esses adoecimentos. A           
qualidade de vida é compreendida para alguns autores, como um conceito que amplia o              
significado da saúde, o considerando para além de controle de sintomas, dando ênfase a sua               
abrangência para qualquer aspecto da vida. Segundo Pereira, Teixeira e Santos (2012), estes             
fatores são, felicidade, satisfação pessoal, satisfação profissional, condições de vida, renda           
financeira e ainda, a prática de esporte que contribuem para a promoção de saúde e qualidade                
de vida. 

De acordo com Fontes e Vianna (2009) a prática de esporte é um pilar fundamental               
para impactar a saúde de forma positiva, possibilitando novos laços sociais, bem-estar físico e              
momentos de alívio ao estresse e ansiedade. Com isso pensar estratégias que viabilizem estas              
condições, se faz necessário para a promoção da saúde e qualidade de vida.  

Cevada et al. (2012), ressalta os aspectos positivos em relação a prática de atividades              
esportivas da seguinte forma: 

  
  A prática de exercício físico promove efeitos benéficos não só para o sistema             

cardiorrespiratório e muscular, mas também para a função comportamental e          
a saúde mental. Estudos científicos evidenciaram que o exercício físico de           
forma voluntária, em intensidades moderadas, com atividades prazerosas,        
melhora o humor, a cognição, a ansiedade e a qualidade de vida em             
indivíduos saudáveis. (CEVADA et al., 2012, p. 85).  

 
Diante do exposto, o objetivo central do evento das Olimpíadas-PET consistiu em            

oportunizar momentos desportivos que favoreçam a socialização e integração entre os grupos            
PET e cursos da UFGD, que atuam como uma importante estratégia de combate ao              
sedentarismo, estados ansiosos e depressivos, contribuindo assim para a promoção da saúde e             
bem-estar no âmbito universitário.  

 
Metodologia 
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Nos dias 18 e 19 de agosto de 2018, no complexo esportivo Antônio Jorge Salomão,               
no município de Dourados-MS, aconteceu a primeira edição das Olimpíadas-PET, organizada           
pelo grupo PET Psicologia/Geografia/Ciências Sociais, voltada aos demais grupos PET da           
UFGD. Participaram do evento além do PET Psicologia, os seguintes grupos: PET            
Agronomia, PET Biologia, PET Engenharia de Alimentos, PET Engenharia Agrícola, PET           
Geografia, PET Letras e PET Zootecnia. 

Os materiais utilizados para a realização do evento, foram emprestados pela Atlética            
de Psicologia e da divisão de esporte DIESP da UFGD. A comissão de arbitragem foi               
composta por alunos do curso de Educação Física da UFGD, que se voluntariam a colaborar               
com a realização do evento. 

O grupo PET Psicologia desenvolveu um questionário prévio ao evento, a fim de obter              
informações sobre a adesão e a possível participação dos petianos na Olimpíadas-PET.  

Foi criado um Regulamento das Olimpíadas-PET, baseado no Regulamento dos Jogos           
Abertos da instituição, a fim de formalizar e orientar os petianos.  

As inscrições foram realizadas via formulário on-line, cuja validação ocorreu no dia do             
evento com a entrega de um pacote de fraldas geriátricas por cada modalidade, doadas ao Lar                
dos Idosos do Município de Dourados. Houve premiação com medalhas de primeiro e             
segundo lugar para cada modalidade, e troféus de campeão e vice-campeão, para as equipes              
petianas que mais pontuaram de acordo com o regulamento. A avaliação do evento, foi              
realizada mediante a um formulário, respondido por cada grupo PET participante, para os             
seguintes quesitos: local do evento, a organização, os materiais de esporte e comissão de              
arbitragem e avaliação dos dias e horários. 

 
Resultados e Discussão 
 

Participaram das Olimpíadas-PET praticamente todos os grupos PET da UFGD, com           
exceção de um grupo, totalizando 34 equipes. A Tabela 1 representa a adesão dos grupos, às                
modalidades esportivas do evento e a discriminação sobre quais modalidades as equipes pets             
decidiram participar. 

  
Tabela 1: Equipes inscritas nas modalidades da Ia  edição das Olimpíadas-PET UFGD 

 
Futsal 
Masculino 

Futsal 
Feminino 

Vôlei 
Masculino 

Vôlei 
Feminino 

Truco Misto Queimada 
Misto 

PET-Agro PET-Agro PET-Agro PET-Agro PET-Agro PET-Agro 
PET-Psico  PET-Psico PET-Psico PET-Psico PET-Psico PET-Psico 
PET-Bio PET-Bio PET-Bio PET-Bio PET-Bio PET-Bio 
PET-Alimento
s 

PET-Aliment
os 

PET-Aliment
os 

 PET-Aliment
os 

PET-Alime
ntos 
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  PET-Letras PET-Letras PET-Letras PET-Letras 
PET-Zoo    PET-Zoo PET-Zoo 
PET-Agrícola    PET-Agrícola  
PET-Geo    PET-Geo  

Fonte: Jonatas Garcia (2019) 
 

A partir da adesão dos grupos pets, podemos notar que houve baixa participação nas              
modalidades femininas, tanto no futsal como no vôlei, ambas tiveram quatro equipes inscritas,             
isto reflete a baixa consolidação do gênero feminino no esporte brasileiro, tendo pouca             
representatividade no cenário nacional, em especial, quando se trata do futebol/futsal           
(ALTMANN; REIS, 2013). Há também de se ressaltar que modalidades, das quais não             
exigiam fundamentos técnico para a participação, houve grande adesão, como a queimada            
misto e o truco misto. Com isto, pode-se inferir que as modalidades com o caráter mais lúdico                 
se tornaram mais atrativas em detrimento das modalidades que requeriam o domínio de             
fundamentos mais técnicos, como o futsal e o vôlei, por se relacionarem simbolicamente às              
brincadeiras de criança.  

Segundo Padovani et al. (2014), a universidade é um espaço propício para contribuir             
com elementos geradores de adoecimentos. O mesmo aponta que as demandas inerentes do             
mercado e sua aspiração profissional e pessoal, são elementos com alta prevalência de             
problemas psicoafetivos, transparecendo assim, em ansiedade, estresse e até depressão. 

Segundo estes autores, o suporte social é uma estratégia eficaz para insurgir contra             
estes adoecimentos, e este suporte pode ser proveniente de diversos grupos na universidade. O              
interesse pelo esporte pode agrupar estudantes que funcionam como um suporte social            
importante, neste sentido, incentivar estratégias que valorizam práticas esportistas como as           
Olimpíadas-PET podem contribuir com o bem-estar acadêmico (PADOVANI et al., 2014).  

A prática de esportes impacta de maneira positiva tanto no aspecto físico como             
psíquico, de acordo com Cevada (2012) a prática de exercícios físicos, contribui com efeitos              
benéficos para o sistema cardiorrespiratório e muscular, mas também traz melhora na            
cognição, humor e estabelece novos parâmetros de comportamentos de saúde. Dias (2009),            
enfatiza a prática de esporte como um pilar fundamental para a luta contra agentes estressores               
e ansiedades. Conforme embasado teoricamente, pudemos perceber que durante as olimpíadas           
alguns participantes demonstravam fala de conforto e gratificação para com o evento e os              
grupos que ali estavam, fazendo menção a um momento de descontração e de sensações              
prazerosas proporcionada pelas atividades de esportes realizadas em grupo.  

O Regulamento das Olimpíadas-PET previa a possibilidade de inscrever acadêmicos          
dos cursos em que os Grupos PET estão inseridos, seja como atleta ou torcedor. Essa prática                
coaduna com o que se estabelece no Manual de Orientações Básicas do Programa (MOB) do               
PET, de disseminar novas práticas entre o conjunto dos alunos do curso, praticando então a               
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integração e a socialização (BRASIL, 2002). Vale salientar, que com a adesão de alguns              
acadêmicos dos cursos, foi possível oportunizar visibilidade ao programa, havendo maior           
aproximação com acadêmicos que não conheciam o grupo ou as ações que seu grupo              
desenvolve. 

Como forma de validação as inscrições, houve grande doações de fraldas, mais do que              
o estabelecido no regulamento, refletindo o interesse dos grupos PET em ajudar o Lar dos               
Idosos, isto reflete o compromisso social esperado para a formação de um petiano, uma vez               
que o MOB preconiza que o envolvimento no programa visa a formação global do aluno,               
tendo um compromisso social para sua melhor qualificação humana, promovendo          
responsabilidade social e acadêmica (BRASIL, 2002).  

Visando realizar a avaliação do evento, bem como, auxiliar na construção da segunda             
edição, foi solicitado aos grupos PET que respondessem um formulário. Os grupos avaliaram             
em geral, de forma satisfatória o local, dias e horários, materiais de esporte e comissão de                
arbitragem. Apontaram necessidade de observação para a organização, em especial, para que            
não haja choque de horário entre os jogos de modalidades distintas para os grupos, masculino               
e feminino, uma vez que, muitos integrantes se inscreveram em mais de uma modalidade. 

Evidenciaram ainda que o evento foi ótimo para a integração dos Grupos PET e              
demais acadêmicos dos cursos, além de contribuir para a valorização do esporte na vida              
acadêmica, que tem sido relacionado como um elemento importante para a qualidade de vida              
dos universitários.  
 
Conclusão 
 

O evento das Olimpíadas-PET contribuiu para o fortalecimento dos vínculos entre           
grupos que se interessam pelo esporte, fomentando o suporte social por meio de práticas              
desportivas, que favorecem o enfrentamento do sofrimento psíquico na universidade. Durante           
os dois dias de evento, novos laços foram formados, entre tutores, discente petianos e alunos               
do curso. 

Vale ressaltar que este evento oportunizou maior visibilidade ao programa,          
despertando interesse de outros acadêmicos dos cursos sobre forma de participar do programa,             
bem como, em se aproximar das ações desenvolvidas pelo grupo.  

Assim, com a realização do evento observou-se maior integração dos Grupos PET da             
UFGD e demais acadêmicos dos cursos, além de contribuir para a valorização do esporte na               
vida acadêmica, que tem sido relacionado como um elemento importante para a qualidade de              
vida dos universitários.  
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EIXO TEMÁTICO: UNIDOS PELA EDUCAÇÃO  

 

 
 
Resumo 

A V edição do EPU (Encontro dos Grupos PET da Unesp) ocorreu nos campi da               
UNESP/Botucatu-SP nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 2018. O encontro teve como objetivo                
reunir os grupos PET de toda Unesp para possibilitar discussões, troca de experiências e fazer               
encaminhamentos para melhorias do programa. O EPU foi organizado pelo PETUCA, nome            
dado ao grupo formado pelos grupos PET da UNESP/Botucatu. Para melhorar a organização             
do evento, foram criadas comissões organizadoras e realizadas reuniões semanais, das quais            
saíam os repasses e as atribuições. Ao realizar o evento, os organizadores obtiveram             
conhecimento e experiência sobre a organização de eventos dos grupos PET, em específico do              
EPU. Além disso, no geral, o evento e a organização foram avaliados de forma positiva pelos                
participantes. 

Palavras – chave  

organização; encontro dos pet da unesp, programa de educação tutorial, PET CBB.  
 
Introdução 

O encontro dos grupos PET da UNESP (EPU) é um evento anual que busca além da                
integração dos grupos, debater problemáticas que envolvam a tríade universitária; ensino,           
pesquisa e extensão. O EPU também proporciona um espaço em que o tripé universitário:              
ensino, pesquisa e extensão atuem de forma a promover a democratização do ensino, através              
de discussões de pautas relacionadas à graduação, conhecimentos científicos e como estes  
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afetam a sociedade. Assim, integra, mobiliza e possibilita que petianos e tutores dos grupos              
das UNESP interajam, trocando experiências e vivências para a constante melhoria do            
programa. O V EPU ocorreu nos dias 11, 12 e 13 de Outubro de 2018, no campus da UNESP                   
de Botucatu. O evento foi organizado pelos grupos PET da UNESP/Botucatu: PET-Ciências            
Biológicas (PET-CBB), PET-Engenharia Florestal, PET-Medicina Veterinária e Zootecnia        
(FMVZ) e PET-Engenharia Agronômica. A maior parte das atividades, como grupos de            
discussão e trabalho (GDT) e assembleias ocorreram no Instituto de Biociências de Botucatu             
(IBB) e parte das oficinas aconteceram na Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA). Os             
congressistas ficaram alojados na Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB).  
 
Metodologia 

Para organização do V EPU, os grupos PET de Botucatu realizaram reuniões semanais             
para discutir os pontos necessários para a organização do evento e dividiram-se em comissões              
organizadoras (Logística, Científica, Financeira, Cultural e Comunicação). Cada comissão         
contava com, pelo menos, um membro de cada grupo PET, para dar maior agilidade e               
praticidade nas decisões e repasses para o restante do grupo.  

As Comissões realizavam reuniões privadas semanalmente ou à julgar pela          
necessidade do encontro. Cada comissão possuía funções específicas a serem realizadas antes            
e durante o evento. A Comissão de Logística, por exemplo, foi responsável pela idealização              
de toda a logística do evento, organizando locais para alojamento, refeições e locais para              
realização das atividades do V EPU. Além disso, essa comissão foi responsável pela             
organização da segurança e limpeza do evento, fazendo contratação de pessoas especializadas            
para isso. A Comissão Científica foi responsável por convidar integrantes do PET para             
compor as mesas realizadas no evento, organização dos GDTs e por realizar um pré-evento              
com os grupos organizadores a fim de evitar erros durante a realização do evento. A               
Comissão Financeira organizou a parte financeira do evento e formulou as assinaturas de             
contratos necessários para o mesmo. Além disso, essa comissão ficou responsável por buscar             
possíveis patrocinadores. A Comissão Cultural se responsabilizou pela organização dos          
eventos culturais, como oficinas e encontros integrativos e também da elaboração de kits com              
camisetas e canecas para os participantes do evento. A Comissão de Comunicação foi             
responsável pela divulgação do evento, abertura e fechamento de inscrições, distribuição de            
certificados e trocas de lotes entre as inscrições. 

O V EPU foi realizado nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, nos campi da UNESP                   
da cidade de Botucatu-SP. Durante o evento, foi elaborada uma escala de trabalho onde todos               
os integrantes realizavam turnos com diferentes funções. Além disso, todos os integrantes do             
PET da UNESP/Botucatu estavam presentes a todo o momento para resolver qualquer            
problema relacionado ao evento e dar suporte ao Grupo de Apoio, grupo este formado para               
distribuir as refeições e oferecer auxílio aos participantes. 
 
Resultados e Discussão 

A divisão em comissões específicas permitiu uma melhor coordenação e integração           
entre os membros dos diferentes grupos PET da UNESP/Botucatu na organização e realização             
do V EPU. Graças à isto, cada grupo estava internamente ciente de todos os aspectos do                
evento. Além disso, as reuniões exclusivas de cada comissão promoveram uma maior            
agilidade na tomada de decisões pontuais e específicas, possibilitando assim um tempo maior  
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para discussões e deliberações na reunião geral. O método de distribuição e revezamento de              
funções ao longo do evento permitiu que houvesse petianos prontamente disponíveis para            
resolver quaisquer situações que viessem ocorrer no evento, em qualquer horário. Desta            
forma, foi possível a participação de todos petianos/tutores na realização do evento. 

Ao longo do período de planejamento e execução, todos adquiriram experiência e             
conhecimentos acerca dos diversos aspectos da organização de um evento dessa abrangência.            
Também foi necessário um olhar crítico e aprofundado em relação ao histórico do EPU, bem               
como o perfil dos grupos PET da UNESP. Essa reflexão permitiu que trouxéssemos             
atividades relevantes e que contemplassem a tríade universitária entre os diversos grupos PET             
da UNESP.  

Ao final do evento, todos os envolvidos na organização estavam inteirados do            
panorama geral do PET na UNESP através do intercâmbio de ideias com os outros grupos.               
Neste sentido, a comunicação e troca de experiências, principalmente com os que já haviam              
organizado um EPU, foi de extrema importância. Todas estas atividades representaram um            
importante exercício de pesquisa e ensino, que foi fundamental para o sucesso do evento. Em               
relação à extensão, a apresentação de pôsteres dos trabalhos dos diferentes grupos propiciou             
um espaço de discussão e troca de ideias e experiências para o aprimoramento dos projetos de                
extensão dos grupo PET da UNESP. 

Após o evento, os participantes responderam o feedback, que contempla os pontos            
principais do evento. Em relação à acomodação no evento, boa parte dos participantes             
respondeu que foi satisfatória (Fig. 01). Graças à boa organização dos alojamentos, foi             
possível alocar os participantes no mesmo prédio, onde há salas espaçosas, e próximo ao local               
das atividades do evento. Sobre a infraestrutura, a maior parte dos participantes classificou             
como excelente (Fig. 02). O campus é de fácil acesso a partir da rodovia e providenciamos                
sinalização adequada para os locais no evento. Também contamos com um esquema efetivo             
de segurança 24h, e conseguimos evitar qualquer tipo de problema. A alimentação foi             
classificada como satisfatória pela maior parte dos participantes (Fig 03). Fizemos esforços            
para contemplar os tipos diferentes de dieta (convencional, vegana e vegetariana). Como o             
campus não conta com um Restaurante Universitário, providenciamos a alimentação através           
de uma empresa externa. Não tivemos problemas em relação à falta de alimento, mas alguns               
participantes que possuem certas restrições não conseguiram ter suas necessidades          
alimentares satisfeitas em todas as refeições do evento. As oficinas foram classificadas pela             
maioria como excelentes (Fig. 04). Obtivemos sucesso em trazer oficinas diversas e atraentes.             
Algumas delas foram realizadas no Campus Fazenda Lageado, e outras em espaços verdes no              
Campus Rubião Júnior, promovendo bons espaços para a execução das atividades. Os GDs             
foram classificados como excelentes pela maior parte dos participantes (Fig. 05). Procuramos            
trazer temas atuais e pertinentes, e obtivemos resultados positivos nessa etapa importante do             
evento. A assembléia geral foi classificada de forma discrepante entre os participantes (Fig             
06). Sendo um dos momentos mais importantes do evento, a assembléia geral se mostrou uma               
atividade cansativa e extensa. A questão de ordem e organização da assembléia foi um pouco               
comprometida. A mesa teve algumas dificuldades em controlar as discussões, havendo falas            
inadequadas, pautas que foram estendidas de forma contraproducente, e muitos conflitos de            
opiniões que são naturais , mas que em momentos pontuais prejudicaram o andamento da              
atividade. Ainda assim, no geral fomos capazes de controlar o rumo da assembléia e              
conseguimos encaminhar a atividade para deliberações e discussões importantes. O suporte da            
comissão  
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organizadora foi classificado como excelente, sendo este apontado como um dos pontos mais             
positivos do evento (Fig. 07). Graças ao nosso sistema de escalas e de organização de pessoal,                
fomos capazes de sanar todas as dúvidas e problemas que os participantes tiveram ao longo do                
evento, estando sempre disponíveis e solícitos. A proatividade e comprometimento da           
comissão tornou possível oferecer um bom suporte aos participantes. Finalmente, os           
participantes atribuíram uma nota para o evento como um todo (Fig. 08), onde a nota média                
foi 8,8 . 

 
Figura  01: Opinião dos participantes em relação ao alojamento 

 
 

Figura  02: Opinião dos participantes em relação à infraestrutura 
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Figura  03: Opinião dos participantes em relação à alimentação 

 

 
Figura  04: Opinião dos participantes em relação às oficinas 

Figura  05: Opinião dos participantes em relação aos GDs 

 
1170



 
 

 
Figura  06: Opinião dos participantes em relação à Assembléia Geral 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Figura  07: Opinião dos participantes em relação ao suporte da comissão 
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Figura  08: Nota dada ao evento pelos participantes 
 
 

 
Conclusões: 

Ao considerar as avaliações recebidas, compreendemos que o V EPU foi efetivo em             
integrar o conhecimento dos diferentes grupos PET da UNESP em um evento com qualidade              
e relevância de discussões, permitindo a melhoria do Programa em nossa universidade. Além             
disso, foi organizada uma estrutura suficientemente capaz de promover o bem-estar dos            
congressistas, essencial para a qualidade das atividades do evento. A mobilização necessária            
para esse feito exigiu uma grande articulação entre os quatro grupos PET de Botucatu, que há                
muito tinham dificuldades em realizar atividades em conjunto. O EPU foi essencial para a              
transformação desse quadro. Por fim, os grupos PET da UNESP/Botucatu se beneficiaram            
com essa recente aproximação, capaz de elaborar projetos em conjunto e propor iniciativas de              
maior impacto sobre a Pesquisa, o Ensino e a Extensão nos próximos anos. Pois, se a ciência e                  
os conhecimentos não forem compartilhados por todos, em breve tornar-se-ão grave obstáculo            
para as democracias e fator de crescente exclusão na vida dos povos (CANDOTTI, 2000) 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de transformação  

 

 

RESUMO: Frente à necessidade de consolidar o pilar da extensão dentro do Curso de 

Administração da Universidade Federal do Cariri (UFCA), o Programa de Educação 

Tutorial de Administração (PET ADM) desenvolveu em 2018 um projeto que 

beneficiou estudantes de escolas públicas do ensino médio da Região do Cariri, no 

Ceará, ao abordar o tema da educação financeira pessoal. Este tema não é difundido 

entre muitos estudantes cearenses, e esta oportunidade de ação em conjunto com as 

instituições locais de ensino médio produziu resultados positivos. Dessa maneira, o 

presente trabalho relata a experiência do projeto Educação Financeira nas Escolas, 

executado pelo PETADM-UFCA. Os resultados obtidos discutem a importância da 

educação financeira pessoal direcionada aos jovens estudantes que estão prestes a 

ingressar no mercado de trabalho, com o intuito de evitar tornarem-se adultos 

consumistas e descuidados para com a administração de suas finanças pessoais. Este 

relato também aponta para outros benefícios do projeto, como proporcionar um primeiro 

contato com a sala de aula para os membros do Programa que aspiram à carreira 

acadêmica e docente. 

Palavras-chave: Educação financeira; Finanças pessoais; Atividade extensionista. 
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INTRODUÇÃO 

 O Programa de Educação Tutorial do Curso de Administração da Universidade 

Federal do Cariri (PETADM-UFCA) atualmente atua em seis projetos que contemplam 

os quatro pilares da universidade (Ensino, pesquisa, extensão e cultura). No 

planejamento das atividades de 2018, foi identificada a necessidade de se fortalecer o 

pilar da extensão, mediante um projeto que impactasse a comunidade externa à UFCA. 

Diante disso, surgiu a ideia de desenvolver um projeto que promovesse o ensino de 

educação financeira pessoal para os estudantes do ensino médio técnica da rede pública, 

surgindo assim o projeto Educação Financeira nas Escolas. Para os petianos, existe uma 

grande ausência de disciplinas com foco em educação financeira na grade curricular da 

formação básica nas suas instituições de ensino, principalmente as da rede pública.  

O projeto se justifica pelo fato de os estudantes das escolas técnicas adentrarem 

no mercado de trabalho através do estágio obrigatório remunerado sem possuir qualquer 

orientação de como utilizá-lo seus salários da melhor forma. Em razão disso, o projeto 

Educação Financeira nas Escolas surgiu com o objetivo de educar e preparar 

financeiramente os estudantes do ensino médio e técnico da rede estadual pública de 

ensino. Diante dessa iniciativa, o presente resumo tem como objetivo discutir as 

contribuições dadas aos estudantes de ensino médio em Juazeiro do Norte/CE e aos 

membros do PETADM-UFCA através do projeto Educação Financeira nas Escolas.  

 

METODOLOGIA 

O Projeto Educação Financeira nas Escolas foi desenhado por todos os membros 

do PETADM-UFCA, no entanto, possuiu uma equipe executiva de 4 membros, cuja 

função foi coordenar as atividades do projeto e promover suas atividades previstas. A 

primeira etapa do projeto foi o planejamento, com o propósito de definir qual a escola 

abrigaria as ações propostas, o material-base que utilizado, o plano de curso e as equipes 

responsáveis pela promoção das aulas. 

Após as sugestões das possíveis escolas, contatou-se, os diretores das 

instituições e marcou-se reuniões para apresentar o projeto e verificar se a escola 

possuía disponibilidade para receber as aulas. Essas reuniões, também tiveram como 

objetivo definir o cronograma de aulas de cada módulo junto à escola. 

A equipe do projeto dedicou parte de sua carga horária para a organização do 

plano de aulas. Nesse momento, foram pesquisados cursos de finanças pessoais e livros 

que pudessem subsidiar as aulas do curso que seria proposto. Uma das escolhas foi o 

Caderno de Educação Financeira: Gestão de Finanças Pessoais (Conteúdo Básico), 

elaborado pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Apesar de o conteúdo estar alinhado 

com os propósitos do projeto, por questões didáticas decidiu-se agrupar dois módulos 

do Caderno de Educação Financeira por aula, tendo duração média de 02 horas cada 

período de aula. Ficou definido que o curso teria a duração de três meses. Em cada aula, 
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seriam trabalhados dois conteúdos do material escolhido, dedicada à aplicação do 

conteúdo teórico e de atividades práticas. 

Após a divisão dos módulos de aulas, foi formado três equipes, estas eram 

formadas da seguinte forma: dois ministrantes (responsáveis por apresentar o conteúdo) 

e quatro pessoas no apoio (responsáveis por oferecer suporte os ministrantes na 

elaboração da apresentação de slides, na realização das atividades no dia da aula, 

auxiliar no momento da atividade prática e mais atividades que poderiam 

surgir).  Cumpre informar que todos os membros do PETADM-UFCA foram incluídos 

na realização das aulas, seja como ministrante seja como apoio. 

A etapa seguinte foi a realização do processo de capacitação dos membros 

participantes. Os grupos responsáveis ministraram a mesma aula que seria promovida 

aos alunos do ensino médio aos próprios petianos, de modo que os ouvintes nesse 

momento são os membros do PETADM-UFCA. Esta foi a oportunidade de ajustar os 

últimos detalhes antes da aula final, apresentando-se o conteúdo que a ser abordado na 

aulas e suas respectivas dinâmicas. No fim da aula, cada grupo de ministrantes enviava 

um e-mail para o grupo solicitando considerações sobre a apresentação, visando 

melhorá-la.  

Ao fim do ciclo de 03 (três) meses de aula, as turmas foram convidadas a uma 

visita à UFCA, com o intuito de realizar um último encontro formatado em uma palestra 

ministrada por um convidado da área de finanças. Este foi um momento em que os 

estudantes puderam conhecer as instalações da universidade, ambientar-se no ensino 

superior e saberem sobre os cursos de graduação ofertados pela instituição.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

É possível afirmar que o Projeto refletiu diretamente os princípios de formação 

amplos muito típicos da extensão universitária. O desenvolvimento dessa ação 

beneficiou os estudantes do ensino médio, uma vez que tiveram acesso à educação 

financeira, como também os membros do PETADM-UFCA, pois foi oportunizado o 

aperfeiçoamento de seus conhecimentos na área de finanças. Além disso, possibilitou 

um contato com sala de aula a partir da prática do ensino, uma vez que o programa tem 

suas atividades voltadas notadamente para iniciação à docência.  

 Em face disso, vale ressaltar os principais resultados do projeto. No primeiro 

semestre do ano de 2018, o projeto teve como parceira a Escola Estadual de Educação 

Profissional Raimundo Saraiva Coelho, em Juazeiro do Norte/CE. Duas turmas do 3º 

Ano do ensino médio tiveram a oportunidade de participar do curso, que contou, em 

média, com 90 alunos de 15 a 18 anos de idade.  

Ao final de cada módulo, era aplicado um questionário de avaliação. Este 

instrumento continha quatro questões de avaliação em uma escala de 1 a 10 além de 

uma pergunta aberta: Espaço destinado a críticas, elogios e sugestões. De posse dos 

dados obtidos com o bloco quantitativo da avaliação, produziu-se os resultados 

apresentados na Tabela 01 abaixo. 
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Tabela 01: Notas atribuídas pelos alunos  

  Atribua uma 

nota para o 

material 

audiovisual 

apresentado 

Atribua uma nota 

para a postura 

adotada pelos 

ministrantes 

Atribua uma nota ao 

projeto que aborda a 

temática da educação 

financeira 

Atribua uma 

nota a quão 

atrativa você 

achou a aula 

 

Média 

Módulo 1 9,8 9,9 9,9 9,6 9,8 

Módulo 2 9,8 9,9 9,6 9,8 9,7 

Módulo 3 9,6 9,8 9,9 9,6 9,7 

Médias 9,7 9,9 9,8 9,7 9,7 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

Com os resultados da avaliação apresentados na tabela acima, percebe-se, que na 

visão dos estudantes, o curso foi bem elaborado e ministrado, uma vez que as médias de 

notas atribuídas são altas (aproximadas de 10,0). Nas questões abertas, os estudantes 

indicaram, no geral, que o projeto foi bom. Esta constatação encontra fundamento em 

respostas como “Foi ótimo, não tem o que melhorar”. Vale ainda salientar que 

preponderou a indicação de ampliação do projeto para outras instituições, como pode 

ser visto na resposta “Assunto bastante relevante no nosso país, podendo ser trabalhado 

a nível de sugestão em escolas municipais para uma maior 

informatização“ 

 Outrossim, os estudantes que visitaram a UFCA e conheceram os cursos de 

graduação por ela ofertados traduziu-se em uma via de mobilização de prováveis 

estudantes regulares para o ano de 2019. Em razão disso, é possível dizer que o projeto 

promoveu um impacto no público-alvo estudantes, como também nos grupos sociais em 

que estão inseridos, pois há a chance de que os conteúdos trabalhados sejam replicados 

em suas residências e demais círculos sociais. Dessa maneira, estima-se que o número 

total de impactados direta e indiretamente pela primeira edição do projeto seja de 345 

pessoas.  

 

CONCLUSÃO 

 Este resumo teve como objetivo discutir as contribuições dadas a estudantes de 

ensino médio de Juazeiro do Norte/CE e aos membros do PETADM-UFCA, envolvidos 

pelo Projeto Educação Financeira nas Escolas.  

 Com a execução das ações previstas foi possível reconhecer a importância da 

educação financeira na formação pessoal e profissional, bem como agir positivamente 

na estruturação de um perfil consumidor mais responsável, posto que o Brasil possui 

déficit em relação à formação educacional em finanças dos estudantes de escola pública. 
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Por isso é possível afirmar que o projeto possuiu uma função social relevante, pois 

atuou reconhecendo esta lacuna como a oportunidade de propor e executar atividades 

para solucioná-la.  

 Um dos resultados diz respeito à constatação de que os alunos de ensino médio 

ainda não se sentiam preparados para realizar o seu orçamento pessoal, orientado aos 

seus objetivos pessoais, e que possuíam pouco ou nenhum conhecimento quanto à 

gestão de suas próprias finanças. Ao fim do curso, os estudantes puderam obter 

informações de diferentes tópicos relacionados à educação financeira pessoal, 

fundamentais para uma gestão eficiente dos recursos financeiros. Além dos benefícios 

aos estudantes, os membros do PETADM-UFCA tiveram a oportunidade de ministrar as 

aulas do curso, aprimorando suas habilidades de comunicação e planejamento de aulas. 

É relevante informar que para alguns petianos esta foi a primeira chance de atuar como 

docente, que extrapola o pendor para a carreira acadêmica e valoriza uma plena 

formação profissional.  

Este é um dos grandes ganhos da extensão universitária. Produziu-se impactos 

que ultrapassaram a zona de influência atual da universidade: fez-se novas parcerias e 

sensibilizou-se mais jovens para a formação de nível superior. Além disso, reconheceu e 

atuou na formação de cidadãos que reconhecem a importância da gestão das finanças 

pessoais, que certamente irão reproduzir e reconstruir esse conhecimento com suas 

famílias e grupos sociais.  
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EIXO TEMÁTICO: Saúde Coletiva como meio de Transformação. 

 

Resumo 

A escolha pelo parto normal tem relação com a valorização do processo natural de parir e de 

seus benefícios, porém os profissionais usam a dor do parto normal para coagir a mulher a 

optarem pela cesárea. Para tal decisão é fundamental apoio informacional para as gestantes 

durante as consultas de pré-natal e grupos de apoio sobre a fisiologia do parto, que irá prepara-

las para o processo de parir, e serem positivas quanto parto normal. No Brasil há limitação da 

escolha da mulher sobre o tipo de parto no SUS, a cesárea é indicada mediante diagnóstico de 

intercorrências gestacional ou trabalho de parto. No setor privado, a cesariana é realizada 

conforme desejo da mulher e/ou indicação obstétrica. Diante do exposto o projeto teve como 

objetivo comparar a quantidade de partos cesáreos versus normais ocorridos nos anos de 2006 

e 2016 em Três Lagoas-MS, afim de atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável 

(ODS) referente à saúde e bem-estar e redução das desigualdades propostas pela agenda 2030 

da ONU, priorizadas pelo grupo PET Enfermagem CPTL, através de coleta de dados no Sistema 

de informação de nascidos vivos (SINASC) a fim de compreender se os fatores maternos 

interferem na escolha do parto e através dos dados trabalhar ensino e extensão, atendendo a 

tríade proposta pelo Manual de Orientações Básicas, através de grupos de educação em saúde 

junto a gestantes e profissionais de saúde para discutir a atual situação e o que podemos fazer 

diante disso. Como conclusão, vemos que são inúmeros os fatores associados na escolha do 

parto como dados sociodemográficos materno, escolaridade, gestações anteriores, e atenção ao 

pré-natal adequado, acarretando na prevalência e inversão do padrão de partos, sendo cesáreo 

o mais recorrente atualmente.   

 

Palavras – chave  

Parto normal. Parto Cesárea. Prevalência. 
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A comunidade médica internacional considera desde 1985, que a taxa ideal de cesárea 

seria entre 10% e 15%. Porém as cesáreas vêm se tornando cada vez mais frequentes em todo 

o mundo. Apesar de que, quando realizadas por motivos médicos, as cesarianas podem reduzir 

a mortalidade e morbidade materna e perinatal, não existem evidências de que fazer cesáreas 

em mulheres ou bebês que não necessitem dessa cirurgia traga benefícios (Organização 

Mundial de Saúde, 2015). 

No Brasil, desde que se iniciou o monitoramento dos nascimentos pelo Sistema de 

Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), em 1990 foi observado a elevação progressiva 

das taxas de cesariana, chegando a 55,7%, em 2011 (BRASIL, 2012).  

Em 2015, o número de cesarianas chegou a 3.017.668, sugerindo inversão da tendência 

de queda das taxas de natalidade para o Brasil (BRASIL, 2017). Já em 2016, foram registrados 

no SINASC 2.857.800 nascimentos, dos quais 2.436 (0,08%) foram ignorados em relação ao 

tipo de parto. Dos demais, 55,39% foram cesarianas (1.582.953) (DATASUS, 2016).  

No Brasil é notório a preferência pela cesariana, quando comparada a estudos anteriores, 

sendo verificada em quase um terço das mulheres. Esse valor apresenta diferenças marcantes 

segundo a história reprodutiva das mulheres e fonte de pagamento do parto, sendo menor em 

primíparas com parto financiado pelo setor público (15,4%) e maior entre multíparas com 

cesariana anterior no setor privado (73,2%) (DOMINGUES R. M. S. M. et al., 2014 apud 

POTTER E. J., 2001). 

Para a escolha do parto é importante ressaltar que a dor se faz presente em ambas as vias 

de nascimento, sendo possível aliviar no parto normal com Técnicas Não-Farmacológicas de 

Alívio da Dor (TNFAD) (BORYRI T. et al., 2016). 

Esse trabalho teve como objetivo, descrever o projeto do grupo PET-Enfermagem 

intitulado “Parto Normal vs Parto Cesárea” que tem o intuito de comparar a quantidade de 

partos cesáreos e partos normais, descrever o perfil sociodemográfico de gestantes, o tipo de 

gravidez e parto, e adequação de consultas de pré-natal de gestantes que tiveram parto entre 

2006 e 2016 no município de Três Lagoas, MS e posteriormente com esses dados, realizar 

grupos de educação em saúde junto a gestantes e profissionais de saúde do município para 

demonstrar o número elevado de partos cesárea, compreender os motivos que levam a escolha 

do tipo de parto e os benefícios para o binômio mãe/bebê do parto normal.  

 

Metodologia 

 

A primeira etapa do projeto foi concluída. Realizou-se uma pesquisa quantitativa 

comparativa retrospectiva dos partos normais versus cesáreos da região de Três Lagoas, 

registrados no SINASC nos anos de 2006 e 2016, a fim identificar a prevalência e fatores 

associados.  

A população alvo foram puérperas registradas no SINASC nos anos já citados. Os dados 

foram coletados em banco de dados público online, no Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS).  
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Foi trabalhado os dados totais, de todos os partos que foram registrados. Com as 

variáveis: Ano de nascimento, idade da mãe, instrução da mãe, estado civil da mãe, duração da 

gestação, tipo de gravidez, adequação na quantidade de pré natal, consulta de pré natal, sexo, 

cor/raça, peso ao nascer. Os resultados foram agrupados em tabelas para melhor visualização. 

A segunda etapa do projeto, que objetiva trabalhar ensino e extensão, atendendo a tríade 

proposta pelo Manual de Orientações Básicas, realizará grupos de educação em saúde junto a 

gestantes e profissionais de saúde do município para demonstrar o número elevado de partos 

cesárea, compreender os motivos que levam a escolha do tipo de parto e os benefícios para o 

binômio mãe/bebê do parto normal se encontra na fase de elaboração do planejamento das ações 

e será implementado no segundo semestre de 2019. As ações serão realizadas em Unidades 

Básicas de Saúde do município de Três Lagoas, MS e contará com as seguintes temáticas: 

fisiologia da gestação, sinais e sintomas, emergências obstetrícias, fisiologia do parto, parto 

normal versus parto cesárea, humanização no parto, violência obstetrícia, direitos da gestante, 

puerpério.  

Essa pesquisa foi realizada em conformidade com os preceitos éticos de ética em 

pesquisa da resolução 466/12. Os dados serão coletados por meio de banco de dados público 

online, não sendo necessária autorização do Comitê de Ética e pesquisa com Seres humanos.  

 

Resultados e Discussão 

 

TABELA 1. Características das puérperas de acordo com SINASC, Brasil 2006. 

  

Dados Sociodemográficos das puérperas 

 

Característica 

Materna 

% total 

(n=1488) 

Tipo de parto (%)  

Vaginal (n=682) Cesáreo(n=805) Ignorado (n=1) 

Idade (anos)     

< 19 23,58 31,23 17,14 0 

20 a 29 57,2 56,45 57,77 100 

30 a 39 18,34 11,73 23,98 0 

40 a 44 0,88 0,58 1,11 0 

Cor/ Raça     

Branca 57,52 47,36 66,1 100 

Preta 0,87 1,02 0,74 0 

Amarela 0,4 0,3 0,5 0 

Parda 40,38 50,58 31,8 0 

Indígena 0,73 0,73 0,74 0 

Ignorado 0,06 0 0,12 0 

Instrução     

Nenhuma 1,74 2,3 1,24 0 
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1 a 3 anos 7,4 9,8 5,21 0 

4 a 7 anos 38,1 49,7 28,32 0 

8 a 11 anos 40,4 33,2 46,45 0 

12 anos e mais 12,02 4,3 18,4 100 

Ignorado 0,33 0,7 0,4 0 

Estado civil     

Solteira 69,62 82,11 59 100 

Casada 28,96 16,56 39,6 0 

Viúva 0,3 0,3 0,25 0 

Separada 1,07 1,02 1,12 0 

Ignorada 0,06 0 0 0 

 

 As informações maternas do ano de 2006, nos mostra a prevalência de partos na faixa 

etária de 20-29 anos, sendo 57,2% do total de partos, 56,45% dos PN e 57,77% dos PC. A 

raça/cor que assume a liderança de partos é a branca quando se fala do total geral e de partos 

cesáreos, mas quem assume o PN é a parda. A instrução materna também é bem contrastante, 

sendo que de 8 a 11 anos de estudo lidera o total geral de partos e o PC, e a instrução de 4 a 7 

anos o PN. 

 

TABELA 2. Características das puérperas de acordo com SINASC, Brasil 2016 

 

Dados Sociodemográficos das puérperas 

 

Característica 

Materna 

% total 

(n=1902) 

Tipo de parto (%) 

Vaginal (n=620) Cesáreo(n=1282) 

Idade (anos)    

< 19 16,03 23,06 12,63 

20 a 29 53,47 55,80 25,54 

30 a 39 28,18 87,12 11,36 

40 a 49 2,31 1,93 2,49 

Cor/ Raça    

Branca 38,64 32,90 41,41 

Preta 5,2 5,64 5 

Amarela 1,8 0,16 0,31 

Parda 55,7 61,12 53,2 

Ignorado 0,1 0,16 0,08 

Instrução    

Nenhuma 0,21 0,16 0,23 

4 a 7 anos 2,73 4,03 2,1 

8 a 11 anos 72,98 88,06 65,67 
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12 anos e mais 24,07 7,74 31,98 

Estado civil    

Solteira 55,78 73,87 47,03 

Casada 35,01 20,48 42,04 

Viúva 0,31 0,16 0,39 

Separada 1,1 0,96 1,17 

União conjugal 7,46 4,35 8,97 

Ignorada 0,31 0,16 0,39 

 

 Quanto as informações maternas na prevalência do tipo de parto em 2016, percebemos 

que a faixa etária predominantes é de 20 a 29 anos, sendo 53,47% dos PN e 55,8% dos PC. 

Quanto a raça/cor, a parda se sobressai sendo a predominante tanto no total de PN, quanto 

cesáreos. Já a instrução materna com 8 a 11 anos de estudo chama atenção sendo responsáveis  

por 88,06% PN, e 65,67% PC. As solteiras também estão no auge das parturições, sendo 

responsáveis por 73,87% PN e 47,03% PC. 

 Quanto aos dados da gestação, a adequação quantitativa de pré-natal não foi informado 

em 2006 em Três Lagoas. Consulta pré-natal com 7/+ encontros foi o mais prevalente, sendo 

61,42% do total de pré-natal, desses, 49,26% evoluíram para PN. O tipo de gravidez único 

corresponde a 97,98% de 682 PN, e 97,63% de 805 PC. Tempo de duração de 37-41 semanas 

soma 93,61% dos partos, e do total dos PN, 93,4% foram com essa idade gestacional, 93,78% 

dos PC também. O peso também se mostrou muito importante, sendo 3-3,999 kg o peso mais 

favorável em 65,12% dos partos, PN 63,48 do total, PC 66,45% do total de cesáreas.   

 Quanto aos dados da gestação, a adequação quantitativa de pré-natal apontou que a 

classificação mais que adequado se sobressai, sendo 72,02% presente nas gestações de 2016 

em Três Lagoas, porém o inadequado chama a atenção sendo 15,03% dos partos municipal. O 

tipo de gravidez única corresponde a 98,54% de 620 PN, e 97,42% de 1282 PC. Tempo de 

duração de 37-41 semanas soma 87,11% dos partos, e do total dos PN de 2016, 86,77% foram  

com essa idade gestacional, 87,28% dos PC também. O peso se mostrou importante, sendo 3-

3999 kg o mais favorável em 63,19% dos partos gerais, 69,96% PN e 61,85% PC.  

  

Conclusões: 

Inúmeras são as variáveis que podem estar associados na escolha do tipo de parto, desde 

a idade materna, instrução da mãe, estado civil, cor e raça á dados da gestação como o número 

de gestas, a qualidade do pré natal que é fator indispensável não só para a escolha do parto, mas 

também pra evitar intercorrências obstétricas que impactem na escolha do parto, que é tão 

importante para a saúde da mãe e do bebê, número de consultas de pré natal, duração da 

gravidez, peso ao nascer entre outros.  

Orientações às gestantes quanto as vantagens do parto normal, direitos das gestantes, 

dentre outros são de fundamental importância para a escolha do tipo de parto, empoderamento 

das mulheres para não sofrerem violência obstetrícia e para que um momento tão importante de 

suas vidas seja passado com mais conhecimento e de forma mais humanizada, e essa 
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conscientização através dos petianos e alunos da graduação é de grande valor, atendendo assim 

nossa responsabilidade social. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 
Resumo 

A escolha profissional é um ato complexo e demanda um conhecimento profundo de si 

próprio, para compreender suas habilidades, aptidões e gostos pessoais. A tutoria é um projeto 

para auxiliar os alunos e reduzir a evasão acadêmica. Dessa forma, analisar a visão dos 

petianos sobre a tutoria é de suma importância para a sua manutenção. O objetivo do presente 

resumo é relatar a experiência da construção de um formulário para analisar a percepção dos 

petianos acerca do projeto de tutoria. O estudo é um relato de experiência, realizado com dez 

petianos, em novembro de 2018, na Universidade Federal do Ceará. Nessa perspectiva, 

participar da tutoria e das demais atividades acadêmicas requer bastante organização e pode 

limitar o projeto, entretanto o retorno satisfatório compensa. Sendo assim, observou-se a 

importância de expor a visão do petiano acerca da tutoria, visando preencher as lacunas e 

dinamizar a atividade. 

 
Palavras – chave 

Tutoria; Enfermagem; Educação 

 
Introdução 

A escolha da carreira a seguir através da formação superior é um dos grandes desafios 

encontrados na contemporaneidade. Essa decisão requer uma estabilidade emocional e 

conhecimento internos que muitas vezes não condizem com a realidade da população que 

precisa tomar essa decisão, os jovens. Como um período marcado por diversas mudanças 

físicas, emocionais e sociais, a adolescência traz consigo uma pressão social e familiar para a 

escolha da futura profissão. 

 
1 

PETiano/a relator discente (bolsista/não-bolsista/egresso) do grupo PET Enfermagem UFC e discente do curso 

de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. 
2 

PETiano/a discente (bolsista/não-bolsista/egresso) do grupo PET Enfermagem UFC e discente do curso de 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. 
3 

PETiana tutora (bolsista/não-bolsista/egresso) do grupo PET Enfermagem UFC e docente do curso de 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. 
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Entretanto, essa decisão por um curso de graduação, muitas vezes, pode não 

corresponder completamente a todas as necessidades e expectativas do estudante, visto que 

durante a trajetória acadêmica, o aluno vivencia muitas inseguranças com relação ao seu curso 

(BASSO, 2018). A faculdade apresenta dificuldades e exigirá uma rotina de estudos e uma 

identificação do discente com a formação. 

A evasão escolar é o nome dado ao processo em que os estudantes decidem ou são 

impelidos a abandonar as atividades acadêmicas, associado a diversos fatores tais como: falta 

de vocação do estudante para a área profissional; necessidade estudantil de auxiliar, seja 

financeiramente, seja por outros motivos. (PLATT NETO, 2009). Tal evento requer uma 

maior compreensão desses estudantes, visto que eles precisam tomar essa decisão por não 

terem apoio durante todo o processo de adaptação à dinâmica do seu curso de graduação. 

No Brasil, o fenômeno da evasão acadêmica é histórico e perpassa por governos, 

aumentando ou diminuindo de acordo com as suas crises políticas e econômicas. Dessa forma, 

visando a amenizar esse cenário, realizou-se um projeto de tutoria como forma de acompanhar 

os estudantes que iniciam no nível superior, oferecendo apoio e auxílio para a sua adaptação. 

Nesse sentido, a proposta de tutoria apresenta encontros regulares, com a divisão de 

grupos de petianos e discentes e a realização de oficinas temáticas, ministradas por todo o 

grupo, como confecção de slides e gestão do tempo bem como uma orientação precisa sobre 

as disciplinas da graduação. Além disso, como forma de melhorar essa atividade, buscamos 

também entender a perspectiva do petiano, suas dúvidas, dificuldades encontradas e sugestões 

de melhora. 

Diante disso, o objetivo do resumo é realizar um relato de experiência a respeito da 

construção de um formulário para analisar a percepção dos petianos acerca da tutoria junto 

aos discentes. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência sobre a construção de 

um formulário em uma plataforma online, criado em novembro de 2018 pelo grupo PET 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Esse instrumento, foi disponibilizado 

individualmente e obteve dez respostas, ocorrendo em um único momento, a fim de analisar a 

percepção do grupo acerca do projeto de tutoria desenvolvido pelo grupo. 

O formulário foi constituído por três questões subjetivas e uma objetiva, voltadas para 

responder questionamentos, como as dificuldades enfrentadas que podem ser a conciliação 

das atividades acadêmicas e do projeto. 

Ademais, o formulário objetiva compreender a experiência vivenciada pelos 

acadêmicos e os seus reflexos na formação de cada petiano, bem como analisar os pontos que 

podem ser modificados e melhorados, com o intuito de identificar as limitações e os pontos 

que podem reforçados. 

 

Resultados e Discussão 

A construção do formulário online acerca da percepção dos petianos sobre o processo 

do projeto de tutoria teve como intuito analisar a perspectiva do estudante na sua função de 
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facilitador e educador para os calouros da graduação, visando identificar as suas principais 

limitações, como a sobrecarga de atividades vivenciadas no meio acadêmico. 

Por meio do formulário foi possível perceber a extensão que o projeto de tutoria 

poderia alcançar bem como seu real significado para os petianos que muitas vezes 

necessitaram desse apoio no início da graduação, porém não obtiveram. Ademais, acredita-se 

que conhecer as experiências de cada petiano, especificamente, pode ser positivo para o 

projeto de tutoria, uma vez que identifica como a ação reverberou no petiano e no grupo, e 

quais os vínculos que ele obteve com os discentes. 

Através das sugestões e dificuldades expostas no formulário é possível observar as 

vulnerabilidades do projeto e em quais pontos é necessária uma mudança de abordagem. 

Dificuldades como a baixa de adesão dos calouros e a pouca disponibilidade de tempo dos 

bolsistas demandam um novo planejamento do projeto para o seu crescimento nos semestres 

seguintes. 

Desse modo, após contabilizar as respostas dos petianos, foi possível perceber que um 

fator limitante é o excesso de atividades aliado ao projeto, reforçando a importância do 

formulário em rede para identificar as principais demandas e fragilidades do programa de 

tutoria. Além disso, um dos pontos positivos relatados é a possibilidade de auxiliar o discente 

a adaptar-se a rotina universitária e inserir os alunos no meio acadêmico de forma menos 

brusca. Sendo assim, a experiência descrita fomenta a importância de se obter as opiniões do 

grupo em relação às atividades desempenhadas. 

 

Conclusões 

Essa temática demonstra grande relevância para os alunos que integram o Grupo PET, 

uma vez que formulários, acerca das atividades desenvolvidas pelo grupo, nos revela não só o 

feedback dos alunos que participam desse acompanhamento, mas também dos petianos, 

visando um crescimento em conjunto. Os temas abordados perpassam todo o caminho da 

graduação, sendo importante ter uma preparação adequada durante os semestres iniciais. 

A construção do conhecimento durante a realização das oficinas foi bilateral, na 

medida em que os petianos também aprendiam com a experiência e conhecimentos dos 

calouros acerca de muitos temas pertinentes. Sendo assim, o projeto de tutoria se mostra como 

uma ferramenta importante para fortalecer vínculos entre os discentes e diminuir a evasão. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação. 

 
 
RESUMO: O desempenho profissional daqueles que possuem curso superior é construído 

desde sua formação ainda como estudante de graduação, onde adquire o conhecimento, e 

habilidades necessárias para os mais variados campos de atuação do agrônomo. As 

instituições de ensino superior do Brasil tem procurado sanar os problemas da falta de aulas 

práticas durante a formação desses profissionais e consequentemente possíveis transtornos no 

início da carreira. Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar a percepção dos graduandos 

em Agronomia da Universidade Federal da Paraíba quanto às aulas práticas ofertadas no curso 

e suas futuras atuações profissionais. Para isso foi aplicado um questionário, com perguntas 

objetivas, com espaço para possíveis comentários. Foram selecionados 15 voluntários ao 

acaso, em cada período, totalizando assim 150 estudantes. Foi aplicado o questionário para os 

estudantes conforme a fase de desenvolvimento no curso, onde foi do 1º ao 5º e do 6º ao 10º 

período. Os estudantes foram caracterizados e avaliados principalmente quanto à satisfação 

com o curso em relação à quantidade e qualidade de aulas práticas, e expectativas 

profissionais. Mais de 80 % dos alunos entrevistados alegaram que as aulas práticas são 

insuficientes em termos de quantidade. Quanto à qualidade, 52% dos estudantes do 1º ao 5º 

estavam satisfeitos, diferentemente do grupo do 6º ao 10º, onde 73% não estavam satisfeitos 

com as aulas práticas. Mais de 53% dos entrevistados alegaram interesse no mercado de 

trabalho após formação e 36% querem seguir a área acadêmica.  

 

Palavras chaves: Desempenho profissional; mercado de trabalho; formação. 

 
  

 

                                                
1 PETiano/a discente bolsista do grupo PET AgroBio e discente do curso Agronomia da Universidade Federal da 

Paraíba 
2 PETiano/a discente bolsista do grupo PET AgroBio e discente do curso Bacharelado em Ciências Biológicas 

biologia da Universidade Federal da Paraíba 
3 PETiano tutor do grupo PET AgroBio e docente do Departamento de Fitotecnia e Ciências Ambientais da 

Universidade Federal da Paraíba. 
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Introdução 
   O desempenho profissional daqueles que possuem curso superior é construído desde 

sua formação ainda como estudante de graduação, onde adquirisse o conhecimento, 

competência e habilidades necessárias e é aprimorado ao longo do tempo em que vai tendo o 

contato com a prática profissional em si (GOMES et al., 2012). Segundo Silva (2015) a 

evolução dos conhecimentos teóricos só se inicia após a formação, quando de fato o 

profissional adquire experiências com a prática, dessa forma a evolução se dá de forma mais 

lenta. Dessa forma é possível que o futuro profissional tenha transtornos no início de sua 

carreira. 

 As instituições de ensino superior (IES) do Brasil tem procurado sanar os problemas 

da falta de prática e consequentemente os transtornos profissionais no início da carreira por 

meio de reformas curriculares, no entanto essas reformulações não têm obtido êxito, já que as 

reformas visam apenas o acúmulo de conteúdos teóricos (SANTOS, 2012).  

 Zulauf (2006) apresenta a ideia de que é necessário haver nas IES, práticas que 

proporcionem ao aluno aprender competências para inserção do futuro profissional no 

mercado de trabalho. 

 Desta forma, é de suma importância que as IES se preocupem em corrigir as lacunas 

que tem ficado na graduação entre os conteúdos difundidos no curso e aqueles considerados 

necessários no ambiente profissional, para a preparação e inserção dos discentes ao mundo 

corporativo. Formando o profissional para a vida profissional, ensinando-o a pensar, aprender, 

reaprender, estar constantemente nesse processo de transformação (MOURA e LIMA FILHO, 

2018). 

 Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a percepção dos alunos 

de graduação em Agronomia da Universidade Federal da Paraíba quanto às aulas práticas 

ofertadas no curso e suas futuras atuações profissionais. 

 

Metodologia 

O trabalho foi realizado no Centro de Ciências Agrárias, Campus II da Universidade 

Federal da Paraíba, Areia – PB.  O questionário foi aplicado aos discentes do curso de 

agronomia, durante o mês de dezembro no ano de 2017. 

A aplicação do questionário foi realizada com perguntas objetivas, com espaço para 

possíveis comentários. Foram selecionados 15 voluntários ao acaso, em cada período, no 

intuito de obter um número amostral significativo dos discentes totalizando assim 150 

estudantes. Foi aplicado o questionário para os estudantes conforme a fase de 

desenvolvimento no curso, onde foi do 1º ao 5º e do 6º ao 10º período. 

A elaboração de algumas perguntas foi baseada nos estudos de Teixeira e Gomes 

(2004), Silva (2015) e Guimarães e Aquino (2013). Os estudantes foram caracterizados e 

avaliados, além do período, pelo sexo, satisfação com o curso em relação a quantidade e 

qualidade de aulas práticas, autoconhecimento e planejamento de carreira e expectativas 

profissionais. 

Os dados foram submetidos à análise no programa Microsoft Excel 2013®.  
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Resultados e Discussão 

Diante dessa abordagem, foi constatado, entre os entrevistados, que a maioria foram 

do sexo masculino, independente do período estudado (Figura 1). 

 
Figura 1. Porcentagem de frequência do sexo dos estudantes do 1° ao 5º e dos do 6º ao 10º período. 

 

Contudo, a variação entre o número de homens e de mulheres nos dois grupos foi 

baixa, teve um acréscimo de apenas três homens no grupo dos estudantes do 6º ao 10º em 

relação ao outro grupo, onde notou-se uma baixa de 4% no número de mulheres deste mesmo 

grupo (Figura 1).  

De acordo com a abordagem, observou-se que uma grande quantidade de estudantes 

dos dois grupos não estava satisfeita com a quantidade de aulas práticas oferecidas no curso 

(Figura 2), dos quais 84% do 1º ao 5º e 96% do 6º ao 10º alegaram ser insuficientes, dentre 

aqueles que complementaram a resposta além do “sim” afirmando que as aulas oferecidas são 

insatisfatórias, além de não oferecer uma base boa para a vivencia do profissional no campo. 

Dessa forma, nota-se que a maioria relatou que as aulas, em sua maioria são voltadas a teoria, 

enquanto que na prática são escassas, sendo os principais motivos relatados: falta de interesse 

dos docentes e falta de estrutura da instituição. 
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Figura 2. Porcentagem de frequência dos estudantes do 1° ao 5º e do 6º ao 10º período em relação à 

quantidade de aulas práticas. 

 

 

 
 

A qualidade das aulas práticas também é um fator de suma importância para aguçar os 

conhecimentos adquiridos durante todo o curso. Portanto, mesmo sendo poucas as aulas 

práticas em quantidade, 52% dos estudantes do 1º ao 5º afirmaram que estas poucas aulas 

tinham qualidade, ou seja, mais da metade estava satisfeita, diferentemente do grupo do 6º ao 

10º, onde 73% não estavam satisfeitos com a qualidade das aulas práticas, isso acontece por 

uma série de fatores, podendo ser destacado principalmente a falta de material (Figura 3). 
 

 

 

Figura 3. Porcentagem de frequência dos estudantes do 1° ao 5º e dos do 6º ao 10º período em relação a  

qualidades das aulas práticas. 

 

Em relação a pretensão da atuação profissional, 53% dos entrevistados, tanto para os 

do 1º ao 5º quanto para os do 6º ao 10º, afirmaram que queriam ir para o mercado de trabalho 

(Extensão), 36% querem seguir a área acadêmica, também para os dois grupos, muitos dos 

que marcaram a opção “ir para o mercado de trabalho”, selecionaram também “área 

acadêmica” como segunda opção (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
º 

d
e

 e
n

tr
e

v
is

ta
d

o
s
 

1191



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Porcentagem de frequência dos estudantes do 1° ao 5º e dos do 6º ao 10º período em relação 

ao seu interesse profissional. 

 

Aqueles que pretendiam ser empreendedores do 1º ao 5º e do 6º ao 10º período 

representaram 33 e 35% respectivamente, o interesse no próprio negócio configurou uma 

porcentagem significativa, poucos foram aqueles que optaram por exercer outras (7 e 5%) 

atividades profissionais assim como os que ainda não sabiam (9 e 7%) em qual segmento 

queriam atuar. 

 

Conclusões 

A maioria dos estudantes não está satisfeita com a quantidade de aulas práticas, dos 

quais 84% do primeiro grupo e 96% do segundo grupo alegaram ser insuficientes. 

Com relação a qualidade das aulas práticas, 52% dos estudantes do primeiro grupo 

afirmou está satisfeita enquanto 73% dos estudantes do segundo grupo se declaram como 

insatisfeitos  
Mais de 53% dos entrevistados alegaram interesse no mercado de trabalho (extensão) após 

formação. Na sequencia, em ambos os grupos, estavam as opções de seguir carreira acadêmica e 

empreendedorismo  
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

 

O Percurso Universitário é uma atividade de ensino de introdução à  escrita acadêmica 

desenvolvida por bolsistas/voluntários do PET IHAC para estudantes, preferencialmente, do 

primeiro semestre dos Bacharelados Interdisciplinares do IHAC, que necessitam de 

orientações para o desenvolvimento da grande demanda de atividades acadêmicas, sem que 

haja, no entanto, exclusão dos demais graduandos da UFBA. A presente atividade  tem o 

propósito de compreender as problemáticas que envolvem não apenas a consolidação do tripé 

universitário (ensino, pesquisa e extensão), mas também a permanência dos estudantes na 

                                                
1
 PETiano discente (bolsista) do grupo PET IHAC e discente do BI em Saúde da Universidade Federal da Bahia.; 

2 
PETiano discente 

(voluntário) do grupo PET IHAC e discente do BI em Saúde da Universidade Federal da Bahia.; 
3 PETiana discente (bolsista) do grupo PET 

IHAC e discente do BI em Saúde da Universidade Federal da Bahia.; 
4 PETiana discente (bolsista) do grupo PET IHAC e discente do BI em 

Ciências e Tecnologia da Universidade Federal da Bahia.; 
5 PETiano discente (bolsista) do grupo PET IHAC e discente do BI em Artes da 

Universidade Federal da Bahia.; 
6 PETiana discente (bolsista) do grupo PET IHAC e discente do BI em Artes da Universidade Federal da 

Bahia.; 
7 

PETiano discente (bolsista) do grupo PET IHAC e discente do BI em Ciências e Tecnologia da Universidade Federal da Bahia.; 
8 

PETiana discente (bolsista) do grupo PET IHAC e discente do BI em Saúde da Universidade Federal da Bahia.; 
9 PETiana discente (bolsista) 

do grupo PET IHAC e discente do BI em Humanidades da Universidade Federal da Bahia.; 
10 

PETiana discente (bolsista) do grupo PET 

IHAC e discente do BI em Artes da Universidade Federal da Bahia.; 
11 

PETiana discente (bolsista) do grupo PET IHAC e discente do BI em 

Humanidades da Universidade Federal da Bahia.; 
12 

PETiano discente (bolsista) do grupo PET IHAC e discente do BI em Artes da 

Universidade Federal da Bahia.; 
13 

PETiana discente (bolsista) do grupo PET IHAC e discente do BI em Ciências e Tecnologia da 

Universidade Federal da Bahia.
 14 PETiana tutora do grupo PET IHAC e docente do Departamento de Humanidades da Universidade Federal 

da Bahia. 
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Instituição de Ensino Superior (IES) em questão. Para isso, utilizamos uma breve pesquisa  

quali-quantitativa através das ferramentas do Google (formulário) e funções do Excel, desde o 

processo de inscrição à análise dos resultados que englobam o processo de mapeamento, 

atividades de ensino e avaliação.  Atividades de ensino buscavam atender as demandas e 

dúvidas com relação à produção de textos acadêmicos constantemente  solicitados na 

universidade, de forma não hierarquizada, uma vez que o conteúdo era passado de estudante 

para estudante.Após análise dos dados observamos que mais de 50% dos inscritos são 

oriundos de escolas públicas e 45% dos participantes foram graduandos do Bacharelado 

Interdisciplinar de Humanidades. 

 

Palavras – chave  

universidade; ingresso; permanência; ensino; escrita acadêmica. 

 

Introdução 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) é uma estratégia política de aprimoramento, 

consolidação e desenvolvimento das universidades no Brasil. Criado em meados do século 

XX, o PET objetiva o emprego de ações educacionais pautadas na criticidade da realidade, 

bem como na resolução dos problemas presentes nela, através do fortalecimento da cidadania 

e do compromisso social. A partir de atividades de ensino, pesquisa e extensão, almeja-se a 

superação dos conflitos sociais, tendo a interdisciplinaridade enquanto modelo epistemológico 

fundamental para a avaliação holística dos fatos (BRASIL, 2002). 

Segundo Santomé (1998), o campo do conhecimento citado é marcado pela interação 

entre as diferentes áreas do saber, as quais se complementam, já que cada uma delas oferecem 

uma interpretação acerca da questão avaliada. Todavia, a interdisciplinaridade nunca seria 

plenamente executada, pois a sua metodologia requer flexibilidade, diálogos entre disciplinas 

e a superação da dicotomia teórico-prática. Desse modo, é fundamental a implementação de 

instituições educacionais que contribuam para o seu alcance. 

A estrutura da Universidade Nova é formulada com este objetivo. A transgressão do 

modelo majoritariamente profissionalizante da educação superior busca evidenciar que além 

da técnica, existem outros elementos essenciais para o desenvolvimento humano. Então, os 

Bacharelados Interdisciplinares (BI’s) são instituídos como incentivo à formação profissional 

e cidadã, atravessada pelas noções de justiça, equidade e transformação social. Essas são 

intensificadas com a expansão da arquitetura universitária, a qual permitiu um maior acesso 

ao conhecimento, opondo-se às características elitistas e excludentes, que eram e ainda são 

comuns à academia (SANTOS; ALMEIDA-FILHO, 2008). 

Por esses meios, em 2011, também é criado o Programa de Educação Tutorial do 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (PET-IHAC), que 

engloba os cursos interdisciplinares da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Preconizado 

pelos dois movimentos citados, o PET-IHAC promove a atividade de ensino intitulada 

Percurso Universitário, tida como necessária para compreender as problemáticas que 

1195



 
 

envolvem não apenas a consolidação do tripé universitário, mas também a permanência dos 

estudantes na Instituição de Ensino Superior (IES) em questão. 

 A partir do presente estudo, nesse sentido, pretende-se buscar a reflexão e a projeção 

de caminhos favoráveis à valorização individual e coletiva do conhecimento produzido por 

àqueles que vivem à margem das normas acadêmicas e sociais,  buscando uma 

horizontalidade na relação entre os saberes adquiridos pelos discentes no início de sua 

formação acadêmica superior. 

 

Metodologia 

 

A execução da edição do Percurso Universitário, em 2019, foi dividida em três (03) 

etapas: mapeamento, atividades de ensino e avaliação. Para tal, empregou-se dois formulários 

on-line. O primeiro formulário, como etapa de inscrição na atividade, tinha o objetivo de 

levantar dados sobre as principais problemáticas que afetam a relação entre a vida pessoal do 

estudante e a sua vida acadêmica. Após a análise das informações organizadas em planilha 

Excel, as atividades de ensino, desenvolvidas em duas (02) semanas com duração de cinco 

(05) dias úteis para cada turma, foram direcionadas ao atendimento das demandas e das 

necessidades sinalizadas pelos 127 participantes inscritos. Nesse contexto, foi abordado no 

máximo duas temáticas de escrita acadêmica por dia, utilizando apresentações em PowerPoint 

como material de apoio e propondo ao estudante um ambiente confortável para o 

esclarecimento de possíveis dúvidas. Finalizadas as sessões, onde foram apresentados os 

modelos de artigo, ensaio, fichamento, resenha e resumo, assim como as regras da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o currículo lattes e os mecanismos políticos de ações 

afirmativas, deu-se início à terceira etapa, caracterizada pela aplicação de um questionário de 

avaliação dos conhecimentos apreendidos e da qualidade dos métodos pedagógicos, esses, que 

não apenas se resumem no material utilizado durante atividade, mas, também, as dinâmicas 

utilizadas como uma forma de “boas vindas” aos discentes participantes e a linguagem 

informal adotada, com a finalidade de tentar reduzir possíveis tensões que impliquem que o 

discente se sinta à vontade para esclarecer suas dúvidas e o objetivo do Percurso Universitário 

seja atingindo inteiramente. 

 

Resultados e Discussão 

 

O Percurso Universitário ocorre anualmente desde o ano de 2016 após o ingresso de 

novos estudantes nos cursos dos Bacharelados Interdisciplinares de Artes, Humanidades, 

Saúde e Ciências e Tecnologia. No entanto, a participação no evento foi aberta à toda 

comunidade acadêmica da UFBA.  Houve a prevalência de alunos do bacharelado 

interdisciplinar de humanidades (Figura 01). 
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Figura 01: Colunas agrupadas com os cursos dos estudantes que participaram do Percurso Universitário. 

 
Fonte: PET-IHAC (2019a) 

 

Além disso, houve o predomínio de estudantes do curso noturno, dos quais 44,09%, 

foram enquadrados nessa classificação (Tabela 01). 

 

Tabela 01: Turno do curso por estudante. 

Turno do curso por estudante 

Diurno Noturno Não informado 

54 56 17 

Fonte: PET-IHAC (2019b) 

 

Outrossim,  como foi proposto pelos objetivos, o maior público alcançado fazia parte 

do primeiro semestre de seus respectivos cursos, promovendo assim um contato inicial com as 

vivências acadêmicas (Figura 02). 

 

Figura 02: Colunas agrupadas com o total de pessoas por semestre. 

 
Fonte: PET-IHAC (2019c) 
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Percebe-se que a maior experiência de escrita demonstrada  pelos estudantes foi 

resumo, tendo 78,1%  de sua totalidade.  É válido ressaltar que artigo obteve 55,5% , 

caracterizando-se como a modalidade mais conhecida (Figura 03). 

 

Figura 03: Barras agrupadas de modelos de escrita acadêmica que os estudantes já tiveram contato. 

 
Fonte: PET-IHAC (2019c) 

 

Dentre os inscritos, 73 estudantes (57,8%) são oriundos das escolas públicas. Essa 

diversidade democrática só é possível devido às políticas afirmativas de reparação sócio 

histórica, a exemplo da Lei de Cotas. Além do programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais (REUNI), do qual é responsável pela criação dos 

bacharelados interdisciplinares na Universidade Federal da Bahia, que expandiu o acesso e o 

número de vagas dos cursos de graduação e a ampliação da oferta de cursos noturnos nas 

Universidades Federais (BRASIL, 2010). 

 

Figura 04: Gráfico pizza sobre a categoria de instituição de ensino médio que o estudante formou. 

 
Fonte: PET-IHAC (2019d) 

  

No gráfico acima, percebe-se que, embora a Universidade Nova tenha possibilitado 

que as pessoas que trabalham também possam estudar em um turno oposto ao seu expediente 

profissional, essas ainda não se encontram no âmbito acadêmico. E, quando conseguem se 

inserir nas universidades, a dupla jornada de estudo e trabalho, por vezes, contribui para a 

evasão desse grupo. Nessa perspectiva, o ambiente acadêmico público ainda é excludente para 

discentes que necessitam trabalhar para se manter financeiramente. Vale salientar que, mesmo 
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com os programas de direcionados para a permanência do acadêmico na universidade, os 

números de bolsas e o valor recebido muitas vezes pode não ser suficiente para a permanência 

do discente no ambiente acadêmico. 

Assim,  os estudantes são levados a procurar outras alternativas que permitam a sua 

permanência, o que acarreta em uma sobrecarga para o estudante e gera o egresso prematuro 

do meio acadêmico. Os dados apresentados nos questionários de avaliação demonstram a 

necessidade de muitas outras ações acadêmicas para aumentar a qualidade e possibilidade da 

classe mais vulnerável da sociedade de permanecer nos cursos de graduação e democratizar o 

ensino superior brasileiro. (Figura 05) 

 

Figura 05: Gráfico pizza sobre a condição laboral dos estudantes. 

 
Fonte: PET-IHAC (2019e) 

 

Após a finalização do mapeamento e das atividades de ensino foi realizado um 

feedback como  devolutiva as aulas ministradas, visando a melhora  e o crescimento para 

trabalhos futuros. 

 

Figura 06: Gráfico em barras sobre a avaliação do conteúdo exposto 

 
PET-IHAC (2019f) 
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Conclusões: 

 

O percurso universitário é uma iniciativa do PET-IHAC que oferece um mini-curso de 

iniciação acadêmica voltado principalmente aos estudantes do 1º semestre do IHAC. No 

entanto, não há a oferta de componentes curriculares no primeiro semestre visando a produção 

acadêmica o que implica numa dificuldade em seu desempenho, visto que há professores que 

cobram normas ABNT desde o primeiro semestre como também artigos e resenhas.  

Desta forma, os conteúdos do Percurso Universitário são prioritariamente as normas 

para construção de textos acadêmicos - tipo textual muitas vezes distante da realidade e 

formação dos estudantes que acabaram de entrar na Universidade e que podem ser cobrados 

pelos docentes do IHAC dos demais institutos da UFBA. Além destes conteúdos, o PET 

apresenta a plataforma Lattes e mostra possibilidades de se iniciar a pesquisa e extensão na 

UFBA, apresentando os grupos que atuam no IHAC.  

Sendo assim, portanto, o fato de ser um projeto desenvolvido por estudantes e por ser 

voltado para os estudantes, o processo de ensino/aprendizagem é horizontalizado, tornando a 

experiência mais confortável para ambos. Assim, viabiliza-se a troca de saberes por 

intermédio de uma linguagem que se alia a realidade de quem vai participar das aulas do 

curso. 

Em vista disso, o PET IHAC cumpre seu papel em colaborar com a melhoria dos 

cursos de graduação, nesse caso, com ênfase nos cursos de Bacharelado Interdisciplinar, 

facilitando aos estudantes uma forma de aprender e/ou melhorar seus conhecimentos acerca 

das demandas acadêmicas, além de mapear as problemáticas e ausências que impactam o 

desenvolvimento acadêmico dos discentes. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

 

Resumo 

O presente trabalho apresenta um recorte dos resultados obtidos na pesquisa “Perfil social, 

aspirações e motivações profissionais dos estudantes de graduação em Ciências Sociais”, 

coordenada pela Profa. Tutora Eliane da Fonte e realizada coletivamente com as/os integrantes 

do Programa de Educação Tutorial (PET) Ciências Sociais da UFPE, durante o ano de 2018. O 

objetivo central desse trabalho é explorar as características do perfil das/os estudantes partindo 

de seus dados sócio demográficos, de modo a conhecer quem são os estudantes de Ciências 

Sociais da UFPE. A construção metodológica da referida pesquisa, para fins da atual análise, 

se circunscreveu na elaboração e aplicação de um questionário em turmas ofertadas em cada 

período do curso (1º ao 9º) em modalidades (bacharelado e licenciatura) distintas a fim de que, 

na análise de dados, fosse possível levantar inferências promovidas pelo caráter longitudinal da 

pesquisa. Os resultados da análise mostraram que o alunado dos Cursos de Ciências Sociais é 

composto, majoritariamente, por mulheres, não brancas/os, oriundas/os de escola pública e com 

renda entre de até três salários mínimos. É no curso de licenciatura, exceto no caso do gênero 

(em razão da maior proporção de mulheres no bacharelado), onde esse perfil de estudante se 

apresenta mais representativo. 

 

Palavras – chave  

Ciências sociais. Dados sócio demográficos. Graduandos.  

 

Introdução 
Enquanto programa institucional, cujos compromissos acadêmicos e sociais pretendem 

fomentar uma melhor qualificação nos cursos em que apoiam, o PET Ciências Sociais - UFPE 

organizou diversos espaços de discussão para pensar em estratégias de conter a evasão do curso  

e propiciar uma melhor experiência para as/os cientistas sociais em formação. Investindo no 

tripé universitário (ensino, pesquisa e extensão), buscamos traçar um perfil das/os estudantes  

                                                
1 Petiano e discente (bolsista) do Grupo PET Ciências Sociais e discente do Curso de Ciências Sociais da UFPE.  
2 Petiana e discente (bolsista) do Grupo PET Ciências Sociais e discente do Curso de Ciências Sociais da UFPE. 
3 Petiana e discente (bolsista) do Grupo PET Ciências Sociais e discente do Curso de Ciências Sociais da UFPE. 
4 Petiano e discente (bolsista) do Grupo PET Ciências Sociais e discente do Curso de Ciências Sociais da UFPE. 
5 Petiana e discente (bolsista) do Grupo PET Ciências Sociais e discente do Curso de Ciências Sociais da UFPE. 
6 Petiana e discente (bolsista) do Grupo PET Ciências Sociais e discente do Curso de Ciências Sociais da UFPE. 
7 Petiana e discente (voluntária) do Grupo PET Ciências Sociais e discente do Curso de Ciências Sociais da UFPE. 
8 Tutora do Grupo PET Ciências Sociais e docente do Departamento de Sociologia da UFPE. 
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que nos mostre a relação entre origem social, influências para a escolha do curso, adaptação 

universitária, aspirações profissionais com a formação e consolidação de uma identidade 

profissional da/o cientista social.   

A ideia de pesquisar o perfil social das/os discentes da graduação surgiu da reflexão 

sobre as mudanças recentes nas características dos/as ingressantes no ensino superior brasileiro. 

Em consequência dessa mudança estrutural, o curso de Ciências Sociais passou por uma 

mutação: foi progressivamente abandonando um perfil aristocrático com a emergência de novo 

perfil de público ingressante (VIANNA; CARVALHO; MELO, 1994).  

Os dados da IV Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de 

Graduação (FONAPRACE, 2016) demonstram, entre 2010 e 2014, um aumento de 

aproximadamente 11% no percentual de estudantes com renda familiar de até três salários 

mínimos, revelando que as universidades públicas têm caminhado na direção de espelhar a 

composição social do país. Os achados de que “a universidade é feminina e cada vez mais 

popular e negra” e que ingressaram em cursos de graduação “pessoas que inauguraram nas suas 

famílias a presença neste nível de ensino” é compatível com os resultados obtidos na 

caracterização do perfil sócio demográfico dos estudantes de Ciências Sociais que participaram 

do presente estudo 

No campo da Sociologia das Profissões, sobretudo no tocante à situação das/os 

futuras/os cientistas sociais de Pernambuco, a lacuna de estudos atuais serviu como justificativa 

para a realização deste empreendimento. Tendo como inspiração, para construção do survey, a 

pesquisa “Cientistas sociais e vida pública”, desenvolvida por Luiz Werneck Vianna, Maria 

Alice Rezende de Carvalho e Manuel Palácios Cunha Melo durante o início dos anos 1990, o 

objetivo principal da pesquisa coletiva desenvolvida pelo grupo PET Ciências Sociais, foi 

analisar o perfil das/os estudantes de Ciências Sociais da UFPE, buscando investigar como a 

experiência dentro do curso pode estar relacionada com a formação de suas identidades 

profissionais a partir da compreensão de suas motivações para o ingresso no curso, suas 

trajetórias no ensino superior e aspirações profissionais.  

Este trabalho teve como objetivo traçar o perfil socioeconômico das/os estudantes de 

Ciências Sociais em suas respectivas modalidades de curso (bacharelado e licenciatura), 

realizando um mapeamento a partir de indicadores (gênero, raça/cor, tipo de escola que 

frequentou no ensino médio e renda familiar mensal) considerados significativos para 

compreensão das características sociais e culturais das novas gerações de cientistas sociais. 

 

Metodologia 

O desenho do trabalho empírico consistiu na realização de um survey (BABBIE, 2003), 

tendo como instrumento de coleta um questionário autoaplicável, construído com 107 variáveis 

dispostas em cinco blocos temáticos. A pesquisa aplicada pelo grupo teve como população de 

estudo os estudantes vinculados às duas modalidades do curso de Ciências Sociais (bacharelado 

e licenciatura).  

A unidade amostral foi a “turma de alunos” (a combinação de classe e disciplina 

obrigatória para o perfil do curso, oferecida em um determinado período do curso), onde todos 

as/os discentes da turma foram solicitados a responder.  
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O questionário foi aplicado no 2º semestre de 2018, em turmas do 1º, 3º, 5º e 7º / 9º 

períodos do Curso de Licenciatura e do 2º, 4º, 6º e 8º período do Curso de Bacharelado. No 

total, foram obtidos 206 questionários respondidos com a seguinte distribuição: 97 em turmas 

de bacharelado e 109 na licenciatura (Tabela 1). Posteriormente, os dados foram incluídos em 

uma matriz de dados do software aplicativo SPSS - Statistical Package for Social Sciences - 

para fins de tabulação e análise. 

 
Tabela 1. Distribuição das/os estudantes da amostra, por modalidade do curso de Ciências 

Sociais (bacharelado e licenciatura). 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018 

 

Resultados e Discussão 

Para a análise dos dados, optamos por trabalhar a partir da tabulação cruzada, 

procurando sempre comparar as informações obtidas de acordo com as modalidades do curso 

das/dos discentes. Sendo assim, selecionamos algumas variáveis do bloco de questões relativas 

à característica sócio demográficas e extraímos dados que nos auxiliaram na compreensão do 

atual perfil das/dos estudantes de Ciências Sociais da UFPE. Dito isto, iremos observar o perfil 

das/dos estudantes a partir da tabulação cruzada de cinco variáveis: gênero, raça/cor, tipo de 

escola de ensino médio e renda média familiar mensal, cujos resultados são apresentados na 

tabela 2. 

Tabela 2. Perfil sócio demográfico dos estudantes dos Cursos de Ciências Sociais – Bacharelado 

e Licenciatura (em números percentuais) 
 

Cursos  

---------------------------------------- 

Dados sócio demográficos  

Bacharelado  

N. 97 

100% 

Licenciatura 

N. 109 

100% 

Total 

N. 206  

100% 

Gênero 

 Masculino 

 Feminino 

 
39,2 

59,8 

 
45,9 

53,2 

 
42,7 

56,3 

Raça/Cor com a qual se identifica 

 Branco 

 Não branco 

 

38,9 

61,1 

 

29,0 

71,0 

 

33,7 

66,3 

Tipo de escola que cursou o Ensino Médio 

 Todo em escola pública 

 A maior parte em escola pública  

 A maior parte em escola particular 

 Todo em escola particular, sem bolsa de estudo 

 Todo em escola particular com bolsa de estudo 

 

42,3 

2,1 

5,2 
41,2 

8,2 

 

68,8 

4,6 

1,6 
17,4 

5,5 

 

56,3 

3,4 

3,4 
28,6 

6,9 

Modalidade do Curso Número Percentual 

Bacharelado em Ciências Sociais 97 47,1 

Licenciatura em Ciências Sociais 109 52,9 

Total 206 100,0 
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Renda média mensal familiar  

 Acima de 10 SM 

 Acima de 6 até 10 SM 

 Acima de 3 até 6 SM 

 Acima de 2 até 3 SM 

 Até 1 SM 

 
12,8 

12,8 

25,6 
26,7 

22,1 

 

 
1.8 

10,1 

20,2 
52,3 

15,6 

 
6,7 

11,3 

22,6 
41,0 

18,5 

Fonte: Pesquisa de Campo,2018. 

 

No que diz respeito ao gênero das/os respondentes, a partir dos dados obtidos, 

observamos que, na modalidade bacharelado, as mulheres somam 59,8% do corpo discente, 

enquanto que os homens representam 39,2%. A modalidade licenciatura também apresenta um 

quantitativo maior de mulheres, somando um total de 53,2% dos entrevistados, enquanto aos 

homens corresponde um total de 45,9%. 

Para fins de tabulação, os dados obtidos na questão “De acordo com as categorias 

utilizadas pelo IBGE, como você se identifica em termos de raça/cor?” foram recodificadas, 

transfigurando-se em duas categorias: “brancos” e “não brancos”. Nesse sentido, observamos 

que as/os estudantes alocadas/os em “não brancos” somam a maioria do corpo estudantil, da 

seguinte forma: na modalidade bacharelado, eles perfazem 61,1% dos alunos, enquanto que na 

licenciatura o número aumenta para 71%. 

As respostas obtidas na questão “Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?”, 

nos mostram que, na modalidade bacharelado, a maior parte dos estudantes cursou o ensino 

médio em escola pública, somando um total de 42,3% dos entrevistados, com um percentual 

aproximado de estudantes que estudaram todo o ensino médio em escola particular, sem bolsa 

de estudos (41,2%). Na licenciatura, o percentual dos estudantes cursou o ensino médio em 

escola pública aumenta para um total de 68,8%, enquanto de alunos que cursaram o ensino 

médio todo em escola particular (sem bolsa) se reduz para 17,4%. 

A questão “Quanto é, em média, a sua renda familiar mensal”, que era aberta no 

questionário, também foi recodificada, passando a ser analisada por meio de uma escala. A 

variável em escala de renda foi recodificada levando em consideração o atual salário mínimo, 

que hoje encontra-se em R$ 954,00. Nesse sentido, a modalidade bacharelado apresenta uma 

maior concentração nas faixas de renda familiar acima de três salários mínimos, somando 

51,2% das/os bacharelandas/os. Enquanto 67,9% das/os licenciandas/os estão alocadas/os nas 

faixas de renda familiar de até três salários mínimos. 

 

Conclusões: 

Diante dos dados colhidos/construídos, principais diferenças e similaridades na 

composição sócio demográfica entre as/os estudantes nas modalidades de licenciatura e 

bacharelado puderam manifestar-se nos indicadores abaixo indicados. 

 No que diz respeito à categoria “gênero”, há uma predominância de mulheres nas 

duas modalidades de curso (que no bacharelado corresponde a 59,8% do total de 

estudantes, enquanto que na licenciatura este percentual é de 53,2%). 
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 Observa-se um maior percentual de estudantes não brancos em ambos os cursos, 

com predominância destes na licenciatura (71%, enquanto no bacharelado esse 

percentual corresponde a 61%); 

 Verificou-se uma predominância de respondentes da licenciatura que declararam ter 

cursado o ensino médio integralmente em escola pública (68,8%), quando 

comparados com as/aos estudantes bacharelado (42,3%); 

 Constatou-se uma maior proporção de estudantes da licenciatura na faixa de renda 

média familiar mensal de até três salários mínimos, 67,9%, considerando que no 

bacharelado esse percentual é de apenas 48,8%. 

O conjunto dos informantes dos Cursos de Ciências Sociais foi composto, majoritariamente, 

por mulheres (56,3%), não brancas/os (66,3%), oriundas/os de escola pública (56,3%) e com 

renda entre de até três salários mínimos (59,5%), sendo a licenciatura, exceto no caso do gênero 

(em razão da maior proporção de mulheres no bacharelado), a modalidade em que esse perfil 

se apresenta com mais representatividade.  
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EIXO TEMÁTICO: Saúde coletiva como meio de transformação 

 

 

Resumo 

A entrada na universidade é marcada por várias transformações que perpassam não 

somente os aspectos educacionais, como também comportamentais desses indivíduos em 

sociedade dentre os quais se destacam os comportamentos sexuais. Estudos revelam que 

jovens brasileiros tendem a não usar preservativos, se envolvendo em atitudes sexuais 

danosos seja pelo início precoce da vida sexual, pelo baixo conhecimento em relação a 

IST’s ou por relações com múltiplos parceiros. Visto que recentemente tem crescido o 

numero de casos de Sífilis, HPV e HIV/AIDS, este trabalho teve como objetivo observar 

o comportamento sexual dos universitários, coletando informações sobre sexualidade, 

prática sexual, doenças correlacionadas por meio de formulários on-line utilizando esse 

perfil para orientar o planejamento de ações na área que serão promovidos pelo grupo 

PET-Farmácia, no ano de 2019. Foram aplicados a 168 formulários a discentes 

regularmente matriculados em uma Instituição Pública de Ensino Superior na cidade de 

Belém-PA durante o período de 2018, onde foi observado que os entrevistados iniciaram 

sua vida sexual precocemente, se expondo a práticas de risco à saúde, sendo estes hábitos 

decorrentes de diversos fatores como os socioambientais e culturais, além disso, apesar 

de possuírem um maior acesso à informações o jovem universitário ainda se encontra em 

uma situação de vulnerabilidade. 

 

 

 Palavras – chave 

Saúde; Sexualidade; Universidade. 

                                                
1PETiana bolsista do grupo PET - Farmácia e discente do curso Farmácia da Universidade Federal do 

Pará. 

²PETiano/a bolsista do grupo PET - Farmácia e discente do curso Farmácia da Universidade Federal do 

Pará. 
3Tutora do grupo PET Farmácia docente do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 

Pará. 
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Introdução 

A entrada na universidade é marcada por várias transformações que perpassam, não 

somente os aspectos educacionais, na aquisição de conhecimento, como 

comportamentais, estimulados pela vivência multifacetada entre indivíduos advindos de 

diferentes meios socioculturais (SANT’ANNA et al., 2008).  

Bragas e colaboradores (2009) asseveram que estudos têm revelado que jovens 

brasileiros tendem a não usar preservativos, se envolvendo em comportamentos sexuais 

que são danosos seja pelo início precoce da vida sexual ou por relações com múltiplos 

parceiros. Somado a isso, grupos universitários tendem a estar mais expostos devido a 

descoberta da sua sexualidade e ao início dessas experiências sexuais em um ambiente 

livre de concepções mítico-religiosas ou juízos de valores (NASCIMENTO et al., 2018). 

 Em paralelo a isso, há também o baixo conhecimento dos estudantes em relação a 

infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), esse fato é ainda mais alarmante quando 

considerado o crescimento de casos de sífilis e HIV/Aids. Esse trabalho se justifica, 

considerando que jovens universitários são locus privilegiados de análises de 

comportamento sexual, por sua exposição a ISTs, em função, principalmente, pela 

descoberta e início da vida sexual, atrelado ao possível desconhecimento de práticas 

seguras.  

Neste contexto, o grupo PET- Farmácia conta com o projeto  Sexo, Drogas e Rock’n 

roll – SDR que parte das vivências acadêmicas adquiridas por meio do conhecimento 

científico do curso de Farmácia, da Universidade Federal do Pará, estendendo esse 

conhecimento a outros cursos da Universidade, voltado, prioritariamente, para educação 

em saúde de estudantes universitários, onde os alunos petianos podem realizar ações de 

intervenção que impactem positivamente na realidade destes estudantes, nesse sentindo, 

SDR é um projeto que atravessa a tríade universitária, promovendo uma formação global, 

onde os alunos são chamados a transformar o ambiente acadêmico contribuindo para o 

reconhecimento dos grupos PET como agente de mudanças contribuindo para a 

dinamização do papel da Universidade tanto para os estudantes, quando para a 

comunidade que a cerca. 

Diante disso, o Grupo PET-Farmácia realizou uma análise os aspectos do 

comportamento sexual de universitários de uma instituição pública de ensino superior; 

coletando informações por meio de formulários on-line, a respeito da sexualidade, prática 

sexual, doenças correlacionadas, utilizando os dados obtidos para orientar o planejamento 

de ações em saúde sexual que serão promovidas na Universidade pelo grupo PET-

Farmácia em 2019. 

Metodologia 

Para o desenvolvimento do projeto “Sexo, Drogas e Rock’n roll” foi adotada a 

metodologia de pesquisa e ação na qual a solução de um problema se inicia pela 

identificação dele, seguido pelo planejamento de uma solução, sua implementação, 

monitoramento e avaliação de eficácia (LEWIN, 1946 apud TRIPP, 2005).  

Dessa forma, inicialmente foi elaborado um formulário contendo perguntas sobre 

aspectos da vida sexual dos estudantes, incluindo idade de início da vida sexual, 

sexualidade e uso de preservativos. Este formulário foi validado e então disponibilizado 

online na plataforma Google Forms, em seguida o conteúdo deste foi explanado e 
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aplicado aleatoriamente a alunos com matrícula vigente no ano de 2018 em uma 

Universidade pública de Belém onde o trabalho foi desenvolvido. 

 Os discentes foram agrupados por áreas, sendo estas: Ciências Humanas, Sociais, 

Letras e Artes; Ciências Exatas e da Terra; Engenharias e Tecnologias, e Ciências 

Biológicas e da Saúde. Os resultados foram analisados e depois reunidos para análises 

percentuais. 

 

Resultados e Discussão 

Foram entrevistados por meio de formulário on-line 168 estudantes universitários, 

dos quais 62% são do gênero feminino e 38% do gênero masculino. Os formulários foram 

analisados e estratificados quanto à área de conhecimento dos estudantes conjuntamente 

às questões relativas ao comportamento sexual dos mesmos. Dessa forma, 19,7% dos 

discentes entrevistados correspondem aos estudantes da área de atuação de Engenharia e 

Tecnologia, 36,9% de Ciências Biológicas e da Saúde, 9,5% Ciências Exatas e da Terra, 

33,9% Ciências Humanas, Sociais, Letras e Artes. 

Foi perguntado aos discentes sobre a idade que possuíam quando iniciaram sua 

vida sexual, as respostas foram agrupadas em: menos que 15 anos, entre 15 e 20 anos, 

mais de 20 anos ou nunca fez sexo. Entre os estudantes de Ciências Biológicas e da Saúde 

foram majoritários os que iniciaram a vida sexual após os 20 anos (36,4%), entre os alunos 

de Ciências Exatas e da Terra assim como Engenharias e Tecnologias a faixa etária 

predominante foi entre 15 e 20 anos 22,4% e 12,1% respectivamente, enquanto que em 

Ciências Humanas, Sociais, Letras e Artes o maior percentual esteve entre os estudantes 

que começaram a vida sexual antes dos 15 anos (39,1%). 

O formulário aplicado questionava também a sexualidade com a qual os discentes 

se identificavam, as respostas obtidas foram agrupadas em: homossexual, heterossexual 

e bissexual. Foi prevalente em todas as áreas de conhecimento os discentes que se 

identificam como heterossexuais, o que corresponde à 67,7% dos alunos entrevistados de 

Ciências Biológicas e da Saúde, 62,5% dos de Ciências Exatas e da Terra, 72,7% dos 

estudantes de Engenharias e Tecnologias e 75,4% dos universitários que fazem curso de 

graduação na área de Ciências Humanas, Sociais, Letras e Artes. 

Além disso, os estudantes foram questionados sobre o número de parceiros 

sexuais nos últimos 12 meses, sendo as respostas agrupadas em 1 parceiro, 2 a 4 parceiros, 

5 a 7 parceiros e mais que 7 parceiros, onde 1 parceiro foi a resposta prevalente entre os 

estudantes de cursos de Ciências Biológicas e da Saúde (50%), Engenharias e Tecnologias 

(50%) e Ciências Humanas, Sociais, Letras e Artes (45,6%) já entre os estudantes de 

cursos correspondentes à Ciências Extas e da Terra foi prevalente a resposta de 2 a 4 

parceiros (64,3%). 

Os estudantes entrevistados também responderam uma pergunta subjetiva sobre o 

uso de preservativo (camisinha) em suas práticas sexuais, as respostas obtidas foram 

analisadas e agrupadas em: uso de preservativo em sexo vaginal, uso de preservativo em 

sexo anal, uso de preservativo em sexo anal e vaginal, uso de preservativo em todas as 
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práticas sexuais (oral, vaginal e anal) e não usa preservativos. Foi demasiado o número 

de estudantes que declararam utilizar preservativos apenas em sexo vaginal, sendo 38,7% 

dos estudantes de Ciências Biológicas e da Saúde, 36,4% de Engenharias e Tecnologias 

e 31,6% de estudantes de Ciências Humanas, Sociais, Letras e Artes. dos estudantes de 

Ciências Exatas e da Terra 56,2% declararam uso de preservativos em relações sexuais 

anais e vaginais.  

Conforme descrito por Cruzeiro e colaboradores (2010) os comportamentos 

sexuais de risco possuem fortes relações com o nível de escolaridade dos indivíduos que 

os praticam. Todavia, estudos demonstram que, embora a comunidade universitária tenha 

uma maior facilidade de acesso a conhecimento, no que tange práticas sexuais inseguras, 

o jovem universitário ainda se encontra em posição de vulnerabilidade (FALCAO 

JUNIOR et al., 2010). 

No que se refere ao uso de preservativos, como foi discutido por Matos e 

colaboradores (2009), entendemos que o baixo índice de utilização de preservativos não 

se deve somente à ineficácia das campanhas educativas, mas também a razão de que 

preservativos são produtos, e que portanto, as decisões que levam ao consumo deste 

produto, sofrem constantes influencias de fatores ambientais, tais como, fatores 

socioeconômicos e culturais. 

 Como exposto por Fonte e colaboradores (2018), os estudantes de graduação têm 

conhecimento da existência de infecções que se manifestam através de práticas sexuais 

sem proteção, mas desconhecem aspectos fundamentais delas como formas de infecção, 

práticas de risco, e ainda admitem não saber identificar os sinais e sintomas característicos 

de ISTs. Sendo assim, são mais susceptíveis a portar e transmitir IST’s sem que tenham 

conhecimentos desse fato.  

 

Conclusões 

Foi verificado que os estudantes de fato assumem comportamentos de risco no 

que diz respeito à saúde dentro do eixo da sexualidade. Dessa maneira, tendo sido 

identificados, o problema e o público alvo, podemos então desenvolver ações de 

promoção de educação em saúde com foco na saúde sexual do jovem universitário.  

Uma vez definido foco da ação, os membros do grupo PET Farmácia podem então 

aplicar o conhecimento adquirido ao longo de sua formação acadêmica como instrumento 

de transformação no que se refere à saúde coletiva de jovens universitários, sendo capaz 

de se dirigir a dois processos. 

O primeiro diz respeito a conscientização de doenças assintomáticas para 

universitários, e esclarecimentos a respeito do uso de preservativo, considerando a baixa 

adesão observada. E o segundo se volta para uma permanente educação em saúde que 

intencione esclarecer sesses universitários à uma vida sexual positiva e mais saudável. 
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 EIXO TEMÁTICO: Sustentabilidade como meio de Transformação 

 

Resumo 

O PET tem como intuito promover uma formação ampla e de qualidade aos 

estudantes de graduação, que desenvolvem diversas atividades extracurriculares 

orientadas pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

sob a tutoria de um professor-tutor. A pesquisa tem como objetivo conhecer o perfil 

dos egressos do Programa de Educação Tutorial (PET) Conexões de saberes - 

Grupo Água viva. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualiquantitativa.  

A pesquisa foi realizada com base na obtenção de respostas provindas de aplicação 

de questionário aos egressos do grupo PET conexões de saberes, o questionário 

continha 13 perguntas caracterizadas na forma fechada, foram divididas em duas 

ênfases, na primeira tratando-se do perfil do entrevistado e a segunda os benefícios 

de terem participado como bolsista do grupo PET. O estudo foi desenvolvido no 

período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2018, pelo Programa de Educação 

Tutorial - PET Conexões de saberes da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Em relação aos resultados sociodemográficos, os participantes do estudo 

foram em sua maioria do sexo feminino, sendo no total 76% dos participantes. 

Quanto à situação profissional, (41,2%) estavam empregados e estudando, (35,3%) 

cursando pós-graduação. Sendo assim percebe-se que grande parte dos egressos 

procuram pós-graduações o que prediz o interesse pela melhoria e boa construção 

de sua formação profissional. Para 100% dos egressos, a formação de valores mais 

humanistas e comprometimento com as demandas sociais foram às competências 

adquiridas no PET que mais contribuíram com carreira profissional. 

 

Palavras – chave  

Graduação, Questionário, Formação Profissional. 

 

 _________________________________ 
1 
PETianos discentes (bolsista) do grupo PET Conexões – Grupo Água Viva da Universidade Federal do Rio grande do Norte. 

2 
Tutora do grupo PET Conexões – Grupo Água Viva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1212



 
 

Introdução 

O Programa de Educação Tutorial (PET) tem como um de seus objetivos 

formar profissionais cada vez mais capacitados e preparados para o exigente 

mercado de trabalho. Com isso, considera que a formação profissional 

proporcionada pelas universidades, preza também pela autonomia, liderança, 

criatividade, capacidade de trabalhar em equipe, resolução de problemas, 

versatilidade, entre outras atribuições (DAMASCENO, BRUNÓRIO, ANDRADE, 

2006). 

Além disso, os projetos desenvolvidos pelo PET, como a tutoria acadêmica, 

possibilitam aos alunos a autonomia sobre sua própria aprendizagem e 

desenvolvimento pessoal, amplia sua visão de mundo e do seu papel social, 

promovendo a conscientização crítica. Além disso, proporciona o desenvolvimento 

de habilidades como a resolução de conflitos e a relação dialógica entre os membros 

do grupo (SILVA, 2015).  

Diante disso, a atuação no grupo PET se mostra relevante na formação dos 

profissionais, visto que os alunos desenvolvem diferentes capacidades ligadas ao 

desempenho profissional (LAGARES, 2011).  

Portanto, o PET apresenta grande importância educacional, científica e social, 

pois desenvolve, respectivamente, projetos de ensino, pesquisa e extensão 

conjuntamente (BALAU-ROQUE, 2012). Apesar disso, essa área é desprovida de 

literatura que aborda o impacto específico do programa na carreira profissional do 

estudante, por isso objetivou – se conhecer o perfil dos egressos do Programa de 

Educação Tutorial (PET) conexões de saberes – grupo água viva. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal de abordagem qualiquantitativa. 

Sendo desenvolvido no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2018 pelo 

Programa de Educação Tutorial - PET conexões de saberes – grupo água viva. 

Os contatos dos participantes foram resgatados via e-mail e redes sociais.  

Para participar da pesquisa, os profissionais deveriam atender o seguinte critério de 

inclusão: ter sido bolsista oficial ou voluntário do PET/ conexões de saberes – grupo 

água viva. A pesquisa foi realizada com base na obtenção de respostas provindas 

de aplicação de questionário, contendo 13 perguntas caracterizadas na forma 

fechada, foram divididas em duas ênfases, na primeira tratando-se do perfil do 

entrevistado e a segunda os benefícios de terem participado como bolsista do grupo 

PET.  
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O questionário foi produzido utilizando uma ferramenta do Google Docs, onde se 

pode construir formulários de pesquisa, gerar um link e o autor receber as respostas 

online. O link do formulário foi enviado ao e-mail dos participantes. Sendo que 17 

participantes responderam ao questionário.  

 

 

Resultados e Discussão 

 

A proposta da pesquisa foi conhecer o impacto do PET na carreira 

profissional dos egressos do PET/Conexões/Grupo água viva UFRN.  Em relação 

aos resultados sociodemográficos, os participantes do estudo foram em sua maioria 

do sexo feminino, sendo no total 76% dos participantes. Quanto à situação 

profissional, (41,2%) estavam empregados e estudando, (35,3%) cursando pós-

graduação. Sendo assim percebe-se que grande parte dos egressos procuram pós-

graduações o que prediz o interesse pela melhoria e boa construção de sua 

formação profissional.  

Para 100% dos egressos, a formação de valores mais humanistas e 

comprometimento com as demandas sociais foram às competências adquiridas no 

PET que mais contribuíram com carreira profissional. Sendo assim percebe-se que 

grande parte dos egressos procuram pós-graduações seja na área da assistência ou 

na acadêmica a que prediz o interesse pela melhoria e boa construção de sua 

formação profissional. Diante do mercado de trabalho dinâmico e competitivo, as 

habilidades desenvolvidas dentro do programa são relevantes, em especial na busca 

pelo primeiro emprego.  

Quanto à questão “Um diferencial do PET Conexões que não estava presente 

no curso?”, as características comentadas foram listadas de acordo com a 

frequência simples. As características mais descritas foram: Atividade de ensino, 

Atividade de pesquisa, Atividade de extensão, Atividades interdisciplinares, Trabalho 

em grupo, Resoluções de problemas. É possível perceber a valorização de diversas 

características pelos egressos, não somente competências relacionadas à área 

acadêmica, mas também habilidades pessoais e profissionais.  
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O trabalho em grupo, o relacionamento e a confiança entre os bolsistas 

propiciaram vivências únicas e dinâmicas, que possibilitaram segurança e certeza 

em tomadas de decisões do cotidiano, através do incentivo a boa oratória, postura, 

comportamento e raciocínio ágil desenvolvido durante o programa.  

Ademais, todos relataram que as atividades alicerçadas no tripé 

proporcionaram uma visualização de um início à docência ou na área de pesquisa. 

Dessa forma, compreende-se que a contribuição do PET na carreira profissional 

possui fatores relacionados principalmente a uma boa convivência. Evidencia-se 

com esses resultados a importância do PET na formação profissional do novo 

milênio, visto que os objetivos desse programa buscam oferecer uma formação 

acadêmica de excelência aos alunos de graduação, além de incentivar o ingresso na 

pós-graduação, estimular a melhoria da qualidade de ensino de graduação através 

do desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas (BARBOSA; 

CHAVES; FERNANDES, 2017).    
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Conclusões 

Diante dos resultados, conclui-se que o PET Conexões de saberes – Grupo 

Água Viva, teve um impacto direto em relação às contribuições na carreira 

profissional dos egressos, visto que estes, ao longo do programa, desenvolveram 

múltiplas competências como, trabalho em equipe, tomada de decisões, 

comportamento, raciocínio ágil, liderança, proatividade, além de criatividade e 

responsabilidade, para mais incentivar o ingresso nos programas de pós-graduação, 

bem como estimular a melhoria da qualidade de ensino de graduação. 
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EIXO TEMÁTICO: Sustentabilidade como meio de transformação 

 

 

Resumo 

Os grandes centros urbanos necessitam de áreas verdes para dissiparem os bolsões de calor e 

servirem de equilíbrio ecológico para o local. O Parque Ecológico da Lagoa da Maraponga, 

apresenta uma área composta por árvores de grande porte e apresenta um corpo de água perene 

em processo de eutrofização, mas que serve de lazer para banhistas de vários bairros de 

Fortaleza. Logo, o parque representa uma das maiores áreas verdes da região, possuindo 

inúmeros benefícios socioambientais. Entretanto, grande parte dos frequentadores conseguem 

enxergar a importância socioambiental que o parque trás, esquecendo apenas dos benefícios 

ecológicos para a fauna, mas o Parque Ecológico continua poluído e degradado. Sendo assim 

necessário um processo de educação ambiental lento e gradual. 

 

Palavras – chave  

Áreas verde. Urbanização. Percepção Ambiental. 

 

Introdução 

Segundo Bargos e Matias (2011), as áreas verdes interferem na qualidade de vida dos seres por 

meio de funções sociais, ecológicas, estéticas e educativas, além de exercer uma amenização 

das consequências negativas acarretadas pela urbanização que toma cada vez mais espaço. Elas 

trazem uma atenuação da poluição sonora e atmosférica, aumento do conforto ambiental, abrigo 

de fauna, equilíbrio do índice de umidade no ar e espaço para atividades humanas, como 

recreação e convívio social. Ou seja, a perda de locais como esses traz inúmeros prejuízos a 

qualidade de vida da população.  

O Parque Ecológico da Lagoa da Maraponga, que está localizado na Avenida Godofredo 

Maciel, Bairro Maraponga, na capital do Ceará, possui um ecossistema lacustre e assim como 

outros polos de Fortaleza, não possui atualmente equipamentos atrativos de recreação e esporte. 

Atualmente, nota-se que o parque serve como um polo de lazer utilizado tanto pela população 

do entorno, quanto por moradores de diversos bairros de Fortaleza. São realizadas atividades 

como passeios, banhos e atividades físicas. Também se observa práticas comerciais, 

                                                
1 Autora PETiana discente (bolsista) do grupo PET Biologia e discente do curso Ciências Biológicas da 

Universidade Estadual do Ceará. 

² Coautora PETiana discente (bolsista) do grupo PET Biologia e discente do curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Estadual do Ceará. 

³ PETiano tutor do grupo PET Biologia e prof associado “O” do CCBio do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Estadual do Ceará. 
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principalmente nos dias de domingo, dia da semana com o maior índice de frequentadores, em 

que comerciantes armam barracas para a venda de comidas e bebidas. 

Porém, a falta de um programa que dê algum tipo de suporte à implementação de medidas que 

favoreçam tanto o corpo hídrico como a vasta cobertura vegetal, a falta de fiscalização, a 

negligência governamental juntamente com o nível de conhecimento e falta de interesse pelas 

causas ambientais por parte dos frequentadores que utilizam as aguas da lagoa acarreta no 

estágio elevado de degradação pelo qual se encontra essa lagoa (CHAVES & LIMA, 2010). 

Assim, o objetivo desse trabalho é analisar o perfil dos frequentadores do Parque Ecológico da 

Lagoa da Maraponga, investigando a importância do parque para os frequentadores e se esses 

compreendem os benefícios socioambientais que esta área verde oferece à sociedade. 

 

Metodologia 

O trabalho foi iniciado com visitas de reconhecimento da área, seguida de observações 

periódicas para registrar os principais problemas ali existentes e aplicação de questionários, 

com perguntas qualitativas e quantitativas, com os frequentadores do parque para compreender 

o que pensam da região e analisar se sabem quais os benefícios socioambientais que esta 

oferece. 

Os questionários foram aplicados com um total de 29 frequentadores, em diferentes momentos, 

em sua grande maioria nos finais de semana, onde ocorre um maior fluxo de pessoas, e 

constituídos de 14 questões subjetivas e objetivas que abordavam perguntas como o motivo da 

visita, quais os benefícios que o parque trás para a população, os pontos negativos e positivos 

da lagoa e entre outras. No final do questionário tinha espaço para comentários pertinentes sobre 

o parque ecológico. 

Em seguida, foram analisados para a produção deste trabalho aspectos contidos nos 

questionários como: motivo da visita, frequência da visita, benefícios socioambientais, grau de 

poluição da lagoa e pontos negativos e positivos. 

Os dados foram analisados através de tabelas e gráficos elaborados pelo Excel, bem como 

nuvens de palavras elaborados no programa Iramuteq na versão 0.7 alpha 2 atualizada em 2014. 

 

Resultados e Discussão 

Como podemos analisar pela figura 01, a maioria (61%) visitou o parque com fins de lazer, paz 

e eliminação de estresse e 21% foram para participar ou assistir ao jogo de futebol que ocorre 

aos finais de semana. 

Uma pequena quantidade de entrevistados estavam apenas passando pelo parque a caminho do 

seu local de destino e outros estavam trabalhando nos comércios locais (respectivamente, 11% 

e 7%). O que é compreensível considerando que áreas verdes tornam-se referências em centros 

urbanos, estando associadas à funções de relaxamento e ponto de socialização (SZEREMETA; 

ZANNIN, 2013) 

 

Figura 01: Representação dos motivos que levaram a visita dos entrevistados ao local de pesquisa 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Daqueles que estavam na lagoa para o lazer, não é possível observar um certo padrão em suas 

respostas quanto ao grau de poluição da lagoa, as respostas variavam muito, sendo metade dos 

entrevistados acreditando que a lagoa possuía nenhum ou pouco grau de poluição e a outra 

metade acreditando que a lagoa tinha um grau mediano ou se encontrava muito poluída.  Quanto 

aos relatos de banhos também divergia muito, pois alguns falavam que tomavam banho na lagoa 

sempre que iam enquanto outros narravam que nunca tinham entrado por acharem que ela se 

encontrava muito poluída. 

Já os comerciantes locais, que frequentam semanalmente a lagoa, não acreditam que a lagoa 

possua níveis elevados de poluição, mas, por falta de tempo, nunca entraram na lagoa. Ao 

contrário dos transeuntes, que nenhum nunca entrou na lagoa e consideram-a com altos níveis 

de poluição ou níveis medianos. Os comerciantes locais remetem que no tempo de governo da 

prefeita anterior, Luizianne Lins, o parque ecológico tinha mais atenção por parte do governo, 

que disponibilizava banheiros químicos em todos os finais de semana e em algumas datas 

comemorativas, principalmente no dia das crianças, traziam brinquedos e atividade para as 

crianças. 

Dos frequentadores que visitam o parque a fim de assistir ou jogar as partidas de futebol que 

ocorrem semanalmente, ou aqueles que visitam para práticas de atividades físicas, em sua 

grande maioria são homens nas mais diversas faixas etárias, variando entre 30 e 60 anos de 

idade. Esses, diferente dos frequentadores que visam apenas o lazer e não o esporte, é possível 

notar um padrão no qual todos os entrevistados acreditam que a lagoa tem níveis medianos ou 

altos de poluição e a maioria nunca entrou na lagoa. Alguns dos entrevistados narraram que o 

condomínio, localizado vizinho ao parque ecológico, despejava esgoto diretamente na lagoa e 

nem os condôminos sabiam, apenas descobriram porque houve problema com as tubulações do 

prédio e quando foram consertar, descobriram que estavam sendo jogados efluentes na lagoa. 

Segundo o entrevistado, que afirmou morar no condomínio a muitos anos, os condôminos 

decidiram separar uma quantia advinda da taxa de condomínio para conserto da tubulação e 

redirecionamento do esgoto para o destino correto. 

De uma forma geral, como podemos observar na figura 02, 68% dos entrevistados acreditam 

que a lagoa é muito poluída ou níveis medianos de poluição, corroborando com entrevistas 

realizadas por Chaves e Lima (2010), em que 63% do total considera a lagoa com níveis médios, 

grandes ou muito grandes de poluição, mas continuam frequentando ou desenvolvendo alguma 

61%21%

11%
7%

Motivo da visita

Lazer e Eliminar
estresse

Pratica de atividade
física ou de esportes

Apenas passa em
frente

Trabalhando
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atividade no parque. Isso nos leva a acreditar que o Parque Ecológico da Lagoa da Maraponga, 

é a sua opção mais viável de lazer, apesar do grau de poluição da lagoa. 

 

Figura 02: Representação do grau de poluição da Lagoa da Maraponga 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Dados colhidos por Soares Filho (2010) podem confirmar que realmente, a lagoa encontra-se 

em um grau de eutrofização, devido aos seus teores de gás oxigênio dissolvido, amônia total, 

nitrito, fosfato e dióxido de carbono, bem como a transparência da água. 

Entretanto, mesmo sendo observado diversos perfis de frequentadores no parque ecológico da 

lagoa da Maraponga, observamos na figura 03 que a maior queixa relatada pelos entrevistados 

é o grande número de lixo encontrado pelo parque (figura 04) e a insegurança que a falta de 

policiamento e má iluminação gera, tornando as visitas o mais breve possível e nunca no 

período da noite. Nos estudos de Chaves e Lima (2010), os entrevistados também afirmaram 

que o que mais precisava melhorar no parque era o elevado número de lixo e uma melhoria na 

infraestrutura, se assemelhando com as respostas colhidas no atual trabalho. Isso nos mostra 

que, mesmo depois de 9 anos, os frequentadores do parque continuam relatando a mesma queixa 

e nada é melhorado. Entretanto, foi possível notar que a prefeitura realizou serviços de limpeza 

nesse período, mas os próprios frequentadores depredam e poluem o parque, sendo assim 

necessário um programa de educação ambiental no local. 

 

Figura 03: Pontos negativos abordados pelos frequentadores do parque 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Figura 04: A poluição em contraste com os jogadores 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal (2018) 

  

Quando questionados sobre quais os pontos positivos que o parque possui, foi possível ver a 

predominância das mesmas palavras, como podemos observar nos dados analisados pelo 

programa Iramuteq (Figura 05), sendo elas, em ordem de frequência: Espaço para Lazer, 

contato com a natureza e ventilação. 

 

Figura 05: Pontos positivos analisados pela nuvem de palavras do programa Iramuteq 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Ainda utilizando o programa Iramuteq para análise de dados, quando os entrevistados foram 

interrogados sobre quais os benefícios socioambientais que o parque traz para a sociedade, a 

maioria apontou o lazer como maior benefício, seguido por: ar puro, eliminar estresse, 

alimentação e saúde. (Figura 06). 

 

Figura 06: Benefícios socioambientais analisados pela nuvem de palavras do programa Iramuteq 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Conclusões: 

Podemos notar pela figura 06 que os entrevistados conseguem notar tanto os benefícios sociais 

(lazer, saúde e eliminar estresse) quanto os benefícios ambientais (ar puro), desconhecendo 

apenas os benefícios para a ecologia local. Entretanto, o parque ecológico encontra-se cada vez 

mais degradado pela própria população, o que nos mostra que, mesmo os frequentadores 

conhecendo os benefícios que o parque pode trazer para sociedade, permanecem omissos e 

esperam por terceiros. 

Dessa forma, se vê necessário a aplicação de uma educação ambiental lenta e processual, que 

possa demonstrar os benefícios ambientais que o parque pode trazer não só para a sociedade, 

mas também para a fauna local, de tal maneira que os frequentadores possam ser sensibilizados 

sobre a importância de cada um fazer sua parte. 
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Além disso, existe um descaso não só da população, mas também por parte da prefeitura, sendo 

observado presente a partir das inúmeras queixas sobre a insegurança do local, seja por má 

iluminação ou seja por falta de policiamento. 
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EIXO TEMÁTICO: Organização do Trabalho como Meio de Transformação 

 

Resumo 

O evento visou reduzir a evasão dos alunos no curso de Bacharelado em Engenharia de Pesca 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco, bem como maximizar a interação no 

Departamento de Pesca e Aquicultura e respectivos Discentes, bem como a integração de 

graduandos e/ou Pós-Graduandos de outros departamentos afins, através de palestra direta e 

interativa, sob a qual alcançou índices satisfatórios mediante resultados de pesquisa aplicada 

posteriormente ao evento, desta forma corroborando com o objetivo principal.  

 

Palavras – chave  

PET Engenharia de Pesca; recém-ingressados; ambiente acadêmico. 

 

Introdução 

As causas da evasão de cursos superiores são diversificadas e exigem ações que 

venham contribuir para sua redução. O baixo conhecimento sobre o curso de Engenharia de 

Pesca acarreta em diversos prejuízos no histórico acadêmico do curso, entre eles, a evasão de 

alunos (da Costa, 2017). Santos et al. (2017) constataram que os alunos ingressantes tem 

maior interesse em continuar no curso quando conhecem o mercado de trabalho e quando 

interagem com alunos veteranos e profissionais da área durante palestras.  

Pensando nisso, o PET Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE/sede) realiza 5 palestras por semestre englobando diversos conteúdos abordados 

durante o curso de Engenharia de Pesca. Essas palestras são realizadas no Departamento de 

Pesca e Aquicultura (DEPAq) e variam entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão.  

A atividade envolve temáticas que englobam ecologia, biologia, cultivo, pesca, entre 

outros temas. Sendo assim, o Pescando saberes tem como finalidade agregar conhecimento e 

melhorar a capacitação dos alunos do curso de Engenharia de Pesca e cursos afins, 

estimulando a redução da evasão no curso. Além disso, objetiva também estimular a 

capacidade intelectual dos envolvidos, promover o convívio entre alunos da graduação, pós- 
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graduação, professores e profissionais da área. Ainda, estimular o censo crítico de alunos 

permitindo-os avaliar e discutir sobre assuntos relacionados as suas áreas, despertando o 

interesse em novas pesquisas.  

 
 

Metodologia 

Deve ser concisa de modo que o/a leitor/a entenda e possa reproduzir os procedimentos 

utilizados, devendo conter as referências da metodologia de estudo. Na metodologia pode se 

utilizar figuras e tabelas para auxiliar no entendimento. 

 

Resultados e Discussão 

A palestra ocorreu na base de piscicultura continental Johei Koike com a participação 

de 17 participantes, sendo 9 do curso ciências biológicas e 8 graduandos de engenharia de 

pesca.  

A partir do questionário de avaliação aplicado se obteve alguns dados referentes a 

divulgação do evento, programação do evento, organização do evento, tema(s) abordado(s), 

conhecimento do(s) ministrante(s) em relação ao(s) tema(s) da(s) atividade(s). Entre os 

tópicos abordados o grau de satisfação excelente foi superior em 4 (quatro) dos 7 (sete) temas 

descritos, dando um percentual de 57,14%. Apenas no item divulgação do evento apresentou 

o grau de satisfação “fraco”, com apenas uma avaliação negativa.  (Figura 1). 

 

Figura 1: Avaliação da atividade 

 
Fonte: Dados PET-Pesca/UFRPE-SEDE 

 

Nenhum dos participantes informou que não iria indicar a participação de outras 

pessoas em outra palestra sobre o tema.  
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Entre os motivos de porque os participantes indicariam a outras pessoas participarem 

de palestras estão por ser um tema relevante, para ter um maior conhecimento sobre o tema e 

alerta a comunidade que possui contato com o mar, por considerar a equipe organizadora e 

palestrante competentes, pela palestra ser de importância para a sociedade de modo geral e 

para os graduandos de engenharia de pesca.  

Foram analisadas as críticas e sugestões dada pelos participantes, entre elas estão: 

“Deve-se ter maior diversidade de temas” e “Melhorar a divulgação do evento”, crítica dada 

por 2 integrantes, relatos esses que se opõem ao que 5 participantes informaram que a 

atividade estava de “Parabéns”. 

 

Considerações finais 

 De modo geral o evento atingiu as expectativas, no que tange o grau de satisfação dos 

participantes, ficando apenas a lição de melhorar a divulgação nos próximos eventos.    
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PET - CIÊNCIAS RURAIS EM SALA DE AULA: 

Transformando a educação na região de Curitibanos 
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EIXO TEMÁTICO: UNIDOS PELA EDUCAÇÃO 

Resumo 

No Brasil, a falta de espaços físicos e equipamentos para a realização de atividades práticas, 

em escolas públicas, pode inviabilizar e/ou reduzir o desenvolvimento destas atividades de 

natureza prática. É pouco usual, também, o uso de recursos audiovisuais nesses espaços. O 

objetivo deste trabalho é relatar o desenvolvimento das atividades de ensino de caráter 

teórico-prático realizadas em escolas públicas do município de Curitibanos/SC, no ano de 

2018, pelo grupo PET - Ciências Rurais e com a colaboração de bolsistas do programa 

Probolsa/UFSC. Inicialmente, fez-se o levantamento nas escolas públicas do município de 

Curitibanos/SC e agendamento das atividades com os coordenadores e professores das 

unidades. Com a definição das temáticas a serem trabalhadas, foram elaboradas atividades 

com caráter teórico-prático para serem desenvolvidas, utilizando recursos audiovisuais como 

apresentações em slides e vídeos, jogos, materiais de fixação de conteúdo e manuseio de 

equipamentos laboratoriais como lupas e microscópios. Foram contempladas 3 escolas de 

ensino básico, com duas turmas do 2° ano do ensino médio; uma turma do 4° ano, uma do 5° 

ano e três turmas do 7º ano do ensino fundamental. No total, houve a participação de 

aproximadamente 210 alunos. Os alunos e professores demonstraram grande interesse e 

satisfação com o projeto, o qual contribuiu significativamente na formação do processo de 

ensino-aprendizagem dos discentes.  

                                                
1PETiano (bolsista) do grupo PET Ciências Rurais e discente do curso Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa 

Catarina -Campus de Curitibanos. 
2PETiano (bolsista) do grupo PET Ciências Rurais e discente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de 

Santa Catarina -Campus de Curitibanos. 
3PETiano (bolsista) do grupo PET Ciências Rurais e discente do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa 

Catarina -Campus de Curitibanos. 
4Bolsista Probolsa/UFSC- da Universidade Federal de Santa Catarina -Campus de Curitibanos. 
5Colaborador do grupo PET e orientador Bolsistas Probolsa e docente do Departamento de Agricultura, Biodiversidade e 

Florestas da Universidade Federal de Santa Catarina -Campus de Curitibanos. 
6 Tutora do grupo PET Ciências Rurais e docente do Departamento de Agricultura, Biodiversidade e Florestas da 

Universidade Federal de Santa Catarina -Campus de Curitibanos. 
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Além disso, as atividades executadas permitiram um estímulo ao interesse dos alunos em 

ingressar na universidade. 

 

Palavras – chave: Ensino, Educação, Alunos, Teoria, Prática.  

 

Introdução 

O município de Curitibanos/SC conta com 23 escolas municipais, 8 escolas estaduais e 

4 escolas particulares, distribuídas entre o perímetro urbano e rural, considerando creches e 

ensino fundamental e médio (ESCOLAS/INF, 2016). Entre estas, observam-se diferenças em 

relação à infraestrutura, à extensão e qualificação da equipe docente, à quantidade de alunos, 

entre outros.  

No Brasil, 61,7% das escolas são municipais, 16,5% são estaduais e 21,5% são 

privadas, sendo que 7,2% das escolas contam com apenas 1 docente. Apenas 25,5% e 67,4% 

das escolas de ensino fundamental contam com laboratório de ciências e laboratório de 

informática, respectivamente, enquanto que 51,3% e 81% das escolas de ensino médio contam 

com laboratório de ciências e laboratório de informática, respectivamente. Ainda, cerca de 

75,2% das escolas afirmaram não possuir equipamentos para transmissão de recursos 

audiovisuais (INEP, 2016).  

Kimura (2008) afirma que a existência e o consequente acesso a condições de 

infraestrutura são considerados pelos próprios professores das escolas como um aspecto 

dotado de importância fundamental para o desenvolvimento de seu trabalho. É comum a falta 

de espaços para a realização de atividades práticas, como laboratórios, em escolas públicas, 

sendo que mesmo em casos onde a estrutura física está presente, a escassez de equipamentos 

permanentes e de consumo acaba por inviabilizar o uso adequado destes ambientes.  

A atividade prática é a interação entre o aluno e materiais concretos, sejam objetos, 

instrumentos, livros, microscópios, etc. Por meio desse envolvimento, que se torna natural e 

social, estabelecem-se relações que irão abrir possibilidades de atingir novos conhecimentos, 

incrementando a qualidade do ensino e estimulando a curiosidade dos alunos 

(VASCONCELLOS, 1995). A utilização de recursos audiovisuais, além de aumentar o 

interesse dos alunos sobre temas específicos, abre a possibilidade de aprofundamento de 

forma mais atraente às gerações que hoje estão nas cadeiras escolares, seja do nível médio, 

fundamental ou superior. Professores relatam que o uso de recursos audiovisuais permite 

tornar as aulas mais dinâmicas e estimula a participação dos alunos (ROHRER; OLIVEIRA, 

2017). 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é relatar o desenvolvimento das atividades de 

ensino de caráter teórico-prático realizadas em escolas públicas estaduais e municipais do 

município de Curitibanos/SC, no ano de 2018, pelo grupo PET - Ciências Rurais e  
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pelos bolsistas do programa Probolsas/UFSC, no âmbito do projeto “Plantando Ciências nas 

Escolas”. 

 

Metodologia 

Foi realizado um levantamento entre as escolas Municipais e Estaduais do Município 

de Curitibanos/SC para verificar o interesse na participação do projeto através de uma reunião 

com os membros coordenadores das escolas, onde foi apresentadaa estes a proposta do 

projeto. Após aprovação, as atividades foram elaboradas em conjunto com os professores das 

disciplinas das escolas, os quais definiam a temática a ser trabalhada.  

Com as temáticas definidas, os bolsistas do projeto juntamente com os integrantes do 

grupo PET Ciências Rurais esquematizaram um cronograma de visitas nas escolas parceiras.  

 As atividades realizadas eram de caráter teórico-prático, com o auxílio de recursos 

audiovisuais, sendo variadas de acordo com a temática e a turma. Dentre elas estavam a 

apresentação de aulas teóricas em slides com textos e imagens ilustrativas, com duração de 

cerca de 15-20 min, a exibição de vídeos, documentários e animações de curta duração. A 

realização de aulas práticas foi através do uso de materiais como maquetes e equipamentos 

como microscópios e lupas emprestados da universidade. Também foram realizados jogos, 

como palavras-cruzadas, caça-palavras, desenhos para colorir, quiz de perguntas e respostas e, 

após as atividades, realizava-se a sistematização do conteúdo para fixação. 

As visitas foram realizadas entre junho e dezembro de 2018. As escolas contempladas 

com as atividades foram: Escola Estadual Básica Casimiro de Abreu, Núcleo Municipal 

Professora Teresa Lemos Preto e a Escola Estadual Básica Marechal Eurico Gaspar Dutra. As 

disciplinas na qual as atividades foram realizadas eram de ensino fundamental e médio nas 

turmas de Ciências e Biologia, respectivamente. 

 

Resultados e Discussão 

Dentre os resultados obtidos, constam no quadro 1 os trabalhos desenvolvidos, o 

número de alunos que participaram das respectivas atividades, seu caráter metodológico, as 

turmas e as escolas trabalhadas. 
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Quadro 1 – Atividades elaboradas nas escolas com seus respectivos temas, n° de alunos 

participantes, turmas e o caráter metodológico. 

 

ESCOLA TEMAS TURMAS N° ALUNOS CARATER 

EEB 

Casimiro de 

Abreu 

Reino Fungi 2 - 2° Ano do 

Ensino Médio 

64 Alunos 

matutino 

Teórico Prático 

Avaliativo 

 

 

EEB 

Marechal 

Eurico 

Gaspar 

Dutra 

Fontes de 

energia 

 

 

1 - 4° e 1 - 5° 

Ano do 

Ensino 

Fundamental 

 

 

 

50 Alunos 

matutino 

 

 

 

Teórico Expositivo 

Avaliativo 

Camuflagem e 

mimetismo 

 

Plantio de 

hortaliças 

 

 

Núcleo 

Municipal 

Professora 

Teresa 

Lemos 

Preto 

 

Algas, 

Bactérias e 

Fungos 

 

 

3 - 7° Ano do 

Ensino 

Fundamental 

 

 

 

106 Alunos 

matutino 

 

Teórico  

Avaliativo 

Raiz, Caule, 

Folha, Flor, 

Fruto e 

Semente 

 

Teórico Prático 

Avaliativo 

Fonte: Autores (2019) 

 

Como apresentado no quadro 1, as atividades desenvolvidas na Escola de Educação 

Básica Casimiro de Abreu abordaram o tema intitulado “Reino Fungi” contemplando duas 

turmas dos turnos matutinos do 2° ano do ensino médio, com participação de 

aproximadamente 64 alunos. A atividade foi de caráter teórico e prático. Durante a atividade 

foi desenvolvida a abordagem do conteúdo de forma expositiva através do uso de slides, 

trazendo inúmeras imagens e curiosidades referentes ao tema. Posteriormente, houve o 

desenvolvimento da aula prática onde os alunos puderam contemplar algumas espécies de 

fungos e suas respectivas estruturas morfológicas através de lâminas fixas com o uso de 

microscópio óptico de luz. Antes do término da atividade foi realizada uma atividade de 

múltipla escolha visando fixar o conteúdo apresentado, com aproveitamento acima de 70%. A 

escolha da temática foi estabelecida visando reforçar o conteúdo exposto pela professora da 

disciplina.  
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 Na Escola de Educação Básica Marechal Eurico Gaspar Dutra os trabalhos 

desenvolvidos foram sobre as temáticas: “Fontes de Energia”, “Camuflagem e mimetismo” e 

“Plantio de Hortaliças”, nas turmas do 4° e 5° ano do ensino fundamental (matutino), com 

participação média de 25 alunos cada, totalizando aproximadamente 50 alunos, como 

demonstra o quadro 1. O caráter metodológico foi teórico expositivo contando com uma 

atividade dinâmica avaliativa. O tema desenvolvido fazia parte do cronograma de atividades 

da professora e buscou estabelecer a importância da temática de forma diferenciada. O início 

da atividade contou com a explicação do conteúdo de forma expositiva. Posteriormente, foi 

desenvolvida uma atividade que constava na elaboração de ilustrações/figuras. 

A atividade com a temática de “Camuflagem e Mimetismo”, foi realizada através de 

vídeos de curta metragem explicativos e em sequência realizou-se uma atividade dinâmica em 

que os alunos desenharam animais e posteriormente explicaram para a turma se esses animais 

estariam se camuflando ou estariam mímicos. Já na atividade com o plantio de sementes de 

hortaliças, foi demonstrado durante a prática no laboratório como é o plantio, importância do 

solo, nutrientes, cuidados com as plantas e a necessidade da irrigação. Todos os alunos 

fizeram o plantio de uma hortaliça em uma garrafa pet adaptada e foram realizados o 

acompanhamento do desenvolvimento da mesma através de um diário. 

 O projeto também contemplou o Núcleo Municipal Professora Teresa Lemos Preto e 

contou com duas atividades sendo a primeiro referente a temática “Algas, Bactérias e Fungos” 

e a segunda desenvolvida em dois momentos referente as estruturas das plantas “Raiz, Caule, 

Folha, Flor, Fruto e Semente”. As atividades foram desenvolvidas com três turmas do 7° ano 

do ensino fundamental do período matutino, com participação total de mais de 106 alunos. A 

metodologia estabelecida contou com uma explicação prévia teórica dos conteúdos e em 

seguida uma atividade de caráter teórico-prático. 

 Durante a apresentação da atividade houve a explanação teórica do conteúdo através 

da apresentação de slides com o uso de datashow. Em seguida foi desenvolvida uma atividade 

prática, com microscopia, onde os alunos observavam as estruturas dos organismos. Para 

finalizar a atividade foi aplicado um questionário de múltipla escolha onde os alunos 

obtiveram um aproveitamento de 90%.  

 A segunda atividade na turma na escola seguiu o mesmo cronograma da anterior 

supracitada, porém a atividade foi dividida em dois momentos. Primeiramente foram 

apresentados os temas raiz, caule e folha na primeira semana e posteriormente flor, fruto e 

semente na segunda semana. A atividade prática contou com a apresentação de materiais para 

observação das estruturas das plantas. O desempenho dos alunos no questionário referente a 

essa atividade foi de aproximadamente 75%.  

 As execuções das atividades desempenharam grande interesse e satisfação dos alunos, 

pois se tratava de exercícios diferenciados, ou seja, que fugiam do cotidiano em sala de aula. 

Associado a isso, a utilização de elementos como os microscópios, curiosidades e imagens 

atraía de forma muito mais efetiva a atenção dos jovens e crianças contribuindo de forma 

significativa na efetivação do processo de ensino aprendizagem.  
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O projeto também possibilitou aos alunos o uso de alguns equipamentos como os 

microscópios os quais devido à falta de estrutura a maioria das escolas não dispõe.  

 Além dos benefícios agregados aos alunos, os trabalhos contribuíram na motivação e 

suporte aos professores, fomentando o desempenho de atividades diferenciadas que muitas 

vezes devido ao excesso da carga de trabalho não era efetivada. Foi possível também 

estabelecer contato entre os professores e a universidade de modo a desenvolver as atividades 

em outras escolas em que os docentes possuíam algum vínculo. 

 O projeto auxiliou também na divulgação da Universidade à comunidade escolar do 

município de Curitibanos, com a integração direta e a aproximação do grupo com a troca de 

experiências e compartilhamento do conhecimento adquirido. 

 

Conclusões 

As atividades desenvolvidas pelo PET Ciências Rurais contemplaram três escolas do 

município de Curitibanos – SC abordando três temáticas das áreas de ciências e biologia das 

turmas do 4°, 5° e 7° ano do ensino fundamental e o 2° ano do ensino médio com participação 

total de aproximadamente 210 estudantes. 

Portanto, conclui-se que o projeto é de suma importância tanto para a emancipação do 

processo de aprendizagem dos alunos, bem como fomenta o desenvolvimento de atividades 

diferenciadas por parte dos professores. Além disso, possibilita o desenvolvimento da oratória 

e didática dos acadêmicos participantes.  

Por fim, observa-se necessidade de expansão de projeto para mais escolas do 

munícipio, de maneira a obter um alcance maior, auxiliando em seu aprendizado e divulgando 

a Universidade para toda comunidade. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 
 

 

Resumo 

É sabido que o ensino médio é um período de grande tensão e dúvidas para a maioria dos 

estudantes, pois é neste período que devem decidir seu futuro profissional e/ou em qual 

curso ingressar na Universidade. Diante dessa questão o PET Agronomia UFC busca 

realizar atividades com o objetivo de aproximar os alunos do ensino médio à academia, 

divulgando o curso de Agronomia e esclarecendo dúvidas sobre a Universidade de um 

modo geral. Em 2019.1 o grupo PET Agronomia UFC recebeu uma turma de 60 alunos 

da escola Fundação Bradesco e realizou apresentações teóricas e práticas sobre a 

Agronomia e a Universidade. Para tanto, os estudantes foram divididos em duas turmas, 

e durante as atividades lhes foi apresentado o curso de Agronomia com palestras e 

dinâmicas, além de uma introdução prática sobre plantio, uso de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) e uma visita guiada para conhecerem os espaços da Agronomia na UFC 

e a Biblioteca Central. Ao final da atividade os participantes avaliaram a atividade, onde 

61,5% dos alunos qualificaram o evento como excelente e 90,3% participariam novamente 

da atividade. Quando indagados se o evento foi esclarecedor sobre o curso de Agronomia 

e sobre a UFC, 98,1% e 94,7% responderam que sim, respectivamente. Ademais, 30% dos 

participantes responderam que se interessaram pelo curso de Agronomia após a atividade. 

Portanto, a atividade cumpriu o objetivo de divulgar e apresentar o curso de Agronomia e 

suas potencialidades, além de aproxima-los da Universidade e contribuir com a decisão 

de qual curso ingressar. 
 

 

Palavras – chave: Graduação; Integração; Escola; Ciências Agrárias. 
 
 
 

1 PETiano/a discente (bolsista/não-bolsista/egresso) do grupo PET Agronomia UFC e discente do curso 

de Agronomia da Universidade Federal do Ceará 
2PETiano/a tutor/a do grupo PET Agronomia UFC e docente do Departamento Fitotecnia da 

Universidade Federal do Ceará.
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Introdução 

O ensino médio é um período de grande dificuldade para os jovens, tendo em vista 

que é neste que devem decidir com o que querem trabalhar ou em qual graduação querem 

ingressar. Além do medo de fazer a escolha errada, eles se deparam com a falta de 

informações a respeito de alguns cursos que não são muito divulgados, o que dificulta 

ainda mais a decisão e limita a sua visão do quão vasto o mundo profissional pode ser. 

Tendo em vista essa situação, o grupo PET Agronomia UFC está sempre buscando 

formas de divulgar o curso de Agronomia aos estudantes através de atividades como a 

Feira das Profissões e o A.G.I.R., que ocorrem em escolas de nível médio. Porém, além 

das atividades citadas, desde 2017 o PET Agronomia vem sendo convidado a realizar uma 

atividade com os alunos da escola Fundação Bradesco. Diante da solicitação da escola, o 

grupo PET Agronomia prepara e organiza apresentações teóricas e práticas sobre o curso 

de Agronomia aos alunos da escola. 

O objetivo da atividade é apresentar o curso de Agronomia aos alunos do ensino 

médio, explanando sobre suas áreas, importância e atividades práticas que estão presentes 

na formação do Engenheiro Agrônomo, além de tirar dúvidas sobre a Universidade como 

um todo. Assim, o estudante terá um maior embasamento sobre o curso e a Universidade, 

podendo se interessar em ingressar na Agronomia ou simplesmente perceber que esse não 

é o curso que deseja. Portanto, esse trabalho visa relatar e divulgar como a atividade foi 

realizada no ano de 2019. 
 

Metodologia 

O evento ocorreu no dia 11 de abril de 2019 na Universidade Federal do Ceará – 

Campus do Pici, com a participação de 60 estudantes do ensino médio da escola Fundação 

Bradesco, que foram divididos em duas turmas, uma no turno da manhã e outra à tarde. 

Inicialmente foi realizada uma apresentação teórica sobre o que é a Agronomia, 

indicando suas áreas de atuação, importância e tirando dúvidas dos estudantes. Logo após, 

foi feita uma dinâmica, na qual os alunos foram divididos em dois grupos que competiram 

em responder as perguntas sobre o que havia sido dito na palestra e, no fim da dinâmica 

todos receberam um doce para tornar o ambiente mais descontraído. 

Após esse momento  teórico, os alunos foram conduzidos até a casa de vegetação, 

onde lhes foi explicado sobre os temas: 1) necessidade de produzir alimentos; 2) o que é 

necessário para um bom desenvolvimento das plantas; 3) métodos de propagação 

vegetativa e 4) tipos de plantio. Em seguida, fez-se uma prática sobre o uso do 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), no qual foi comentado sobre a sua importância 

e modo de utilização. 

Por fim, os estudantes fizeram uma visita guiada pelos departamentos e setores da 

Agronomia na UFC, para conhecer como funciona o curso e tirar dúvidas sobre a 

graduação e a universidade. No final da atividade eles visitaram a Biblioteca Central, onde 

foi feita uma apresentação sobre o funcionamento da mesma e das atividades que 

aconteciam para pessoas de fora da academia. Eles também receberam um questionário 

de satisfação, e com isso foi possível indicar o quanto o evento contribuiu e apontar no 

que pode melhorar.
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Resultados e Discussão 

De acordo com as respostas dos questionários observou-se que a faixa etária dos  

participantes variou entre 16 e 19  anos, sendo que a maioria tinha 17 anos (70,2%) e 

verificou-se que, 61,5% dos alunos qualificaram o evento como excelente, sendo que as 

respostas restantes também foram positivas. Quando indagados se o evento esclareceu as 

dúvidas sobre a Agronomia 98,1% respondeu que sim, e se esclareceu dúvidas sobre a 

UFC, 94,7% responderam que sim; o que mostra que o objetivo principal do grupo foi 

alcançado. 

Também foi indagado se eles participariam novamente do evento e se o evento 

correspondeu às expectativas, e 90,4% e 90% responderam que sim para as perguntas, 

respectivamente, comprovando que a atividade teve uma boa aceitação pelos 

participantes. Verificou-se também que 66% já escolheram qual curso pretendem cursar e 

que 31,4% ainda não decidiu, sendo que o restante ainda estão indecisos. Já quando 

questionados se a atividade contribuiu para que tivessem mais interesse pela Agronomia, 

30% respondeu que sim e 24% não sabe, o restante disse que não (46%). Mesmo que essa 

resposta não tenha sido muito favorável, observa-se que a atividade expandiu os 

horizontes de parte dos alunos, pois muitos deles agora veem a Agronomia como uma 

opção para graduação ou então perceberam que o curso não é atrativo para o futuro 

profissional dos mesmos, diminuindo um pouco as dúvidas, sendo assim o evento auxiliou 

o estudante na sua escolha. 

A última parte do questionário perguntava sobre o que os estudantes mais gostaram 

e o que menos gostaram no evento, e, de modo geral, as respostas foram muito positivas, 

boa parte deles responderam que gostou do acolhimento, simpatia e explicação dos 

petianos, além da dinâmica e de todas as informações que foram repassadas, e sobre o que 

menos gostaram, a maioria comentou sobre o calor mas que ainda assim haviam gostado 

bastante de tudo o que lhes foi proporcionado. 
 

 

Conclusões 

A atividade cumpriu o seu objetivo, divulgando e apresentando o curso de 

Agronomia para os estudantes, além de lhes aproximar da Universidade e contribuir com 

a escolha de qual graduação deve ingressar. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar relato de experiência do Programa de 

Educação Tutorial em Agronomia da Universidade de Brasília sobre duas grandes feiras de 

exposição do Distrito Federal, a saber: 11º edição da AgroBrasília e 15º Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia, ambas realizadas em 2018. Justifica-se o trabalho com base na 

necessidade de divulgar práticas acadêmicas que aprimorem e valorizem a ação sinérgica dos 

alunos de graduação. O primeiro evento contou com a oferta de oficinas de extratos vegetais, 

compostagem e preparo de adubo orgânico bokashi, exposição e distribuição de mudas de 

Plantas Alimentícias não Convencionais, degustação de pães, pêstos, molhos, chás e águas 

saborizadas. O segundo evento contou com a realização de jogos lúdicos, exposição de plantas 

no jardim sensorial, pinturas, desenhos, tenda de contação de estórias, oficinas de construção 

de hortas verticais e distribuição de mudas de hortaliças. Trata-se, portanto de um relato de 

experiência com caráter descritivo e analítico das ações utilizadas pelos alunos integrantes do 

PET Agronomia para a exposição de conteúdo, bem como sobre exposição dos petianos ao 

desenvolvimento de práticas que alcançaram diferentes públicos, campo e cidade. Promover 

tais ações exigiu competências e habilidades, não somente para alcançar e sensibilizar o 

público, mas para gerar impacto e transformação ambiental, ética e social, como busca 

prioritária dos trabalhos. Conclui-se que as atividades desafiaram os petianos a exercerem a 

socialização de saberes de forma ativa e cidadã. 

                                                 
1PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET em Agronomia e discente do curso Agronomia da Universidade de 

Brasília. 
2Colaborador do grupo PET Agronomia e discente do curso de Mestrado em Agronegócios da Universidade de 

Brasília. 
3Tutora do grupo PET Agronomia e docente na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da 

Universidade de Brasília. 
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Introdução 

As Instituições de Ensino Superior no Brasil são reconhecidas por seu papel na formação 

acadêmica e profissional de alunos de graduação e pós-graduação. Há, todavia, na referida 

construção educacional, uma série de outros fatores, características e agentes que tornam tal 

ambiente uma estrutura ainda mais complexa e dinâmica. Nesse sentido, busca-se não somente 

acompanhar as transformações, mas ser parte integrante e indissociável das novas construções 

que afetam, especialmente, o futuro, seja ele em curto, médio ou longo prazo. Destaca-se, 

portanto, a universidade como uma entidade que idealiza, dialoga, inova, executa e interliga 

conhecimentos, saberes e práticas transformadoras. Justifica-se, portanto, divulgar e socializar, 

nesse trabalho, experiências acadêmicas que demonstrem o valor e alcance de eventos externos 

a universidade na promoção de melhorias das práticas do tripé ensino, pesquisa e extensão.  

As instituições de ensino superior, tal qual outras entidades, seguem bases e diretrizes 

pautadas na Constituição Federal (BRASIL, 1988), assim como outras leis e resoluções. No que 

tange às Universidades Brasileiras, o artigo 207 enfatiza o “[...] princípio de indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão”. Corroborando com essa instrução, o Plano Nacional de 

Educação, Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014), promove e ratifica, no artigo 2, as seguintes 

bases: 

“[...]   V - formação para o trabalho e para a 

cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos 

em que se fundamenta a sociedade; [...] VII - 

promoção humanística, científica, cultural e 

tecnológica do País; [...]    X - promoção dos 

princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental.” 

(BRASIL, 2014). 

 

A formação profissional é plenamente desenvolvida quando seus agentes, a saber, 

alunos, professores e técnicos, incorporam e exercem conhecimentos técnicos, morais e éticos 

que promovam a construção multilateral do tecido social, cultural e científico. A tríade 

pesquisa, ensino e extensão é estabelecida para que os agentes universitários possam promover 

de forma participativa a articulação permanente da dialógica com a sociedade (BRASIL, 2018). 

Na perspectiva de Gonçalves (p. 1229, 2015), tal objetivo é alcançado pelo “[...] maior diálogo 

com distintos setores da sociedade, a produção de conhecimentos socialmente relevantes e a 

formação acadêmica articulada com demandas sociais e pesquisa”. Disso resulta o que Moita e 

Andrade (p. 269, 2009) definiram como a “tridimensionalidade do fazer universitário”, isso é, 

a aplicação do saber na construção e ocupação dos espaços na forma do fazer universitário.   

Em face do cenário previsto na legislação é necessário pontuar que estratégias, metas, 

instrumentos e parâmetros são imprescindíveis para viabilizar e mensurar as práticas do tripé 

universitário. As estratégias, por exemplo, são maneiras de coordenar ações de tal forma que 

elas atinjam áreas com pertinência social (BRASIL, 2014). O Programa de Educação Tutorial 

- PET – é um instrumento desenvolvido nacionalmente com a finalidade de promover o tripé 
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universitário. Há, no cerne desse programa, a construção multilateral e participativa de alunos 

e tutores em parceria com a universidade e sociedade externa.  

Para tanto, são construídas ações integrativas e interdisciplinares que promovam o 

contato dos alunos com a sociedade de forma que haja uma troca de saberes, construções de 

agendas e práticas relevantes para todos os envolvidos. Formam-se assim, indivíduos mais 

plurais, capacitados e socialmente conscientes da cidadania e do papel das universidades do 

tecido social. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência do PET AGRONOMIA na 

difusão de conhecimentos sobre produção orgânica e ambientalmente sustentável de alimentos 

e os efeitos da prática na formação dos petianos. 

 

Metodologia 

O presente trabalho trata de relato de experiência na promoção da tríade universitária, 

com especial destaque para a vertente extensão. Trata-se, portanto, de um trabalho qualitativo. 

O relato é pautado nas as ações de construção e participação do grupo PET Agronomia em duas 

feiras de grande porte, Feira do Cerrado Agrobrasília e Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia (SNCT), ambas realizadas no Distrito Federal em 2018. Os dois eventos são 

caracterizados pela presença de grande público visitante na busca por informações no que tange 

a construção de conhecimentos, inovações e práticas cientificamente relevantes na área de 

produção e sustentabilidade. Foram realizadas em ambos os eventos oficinas, exposição e 

distribuição de mudas de Plantas Alimentícias não Convencionais, oficinas sobre 

compostagem, produção de composto orgânico bokashi, extratos vegetais. Para a SNCT 

algumas atividades lúdicas foram produzidas a exemplo de contação de estórias, jogos lúdicos, 

pinturas, desenhos e oficinas para construção de pequenas hortas, além da distribuição de 

cartilhas temáticas. Todas as atividades focavam na participação direta dos petianos com o 

público da feira. Em ambos os eventos houve destaque para a sustentabilidade, produção 

orgânica, responsabilidade ambiental, ética e social. 

 

Resultados e Discussão 

A participação do grupo PET Agronomia na 11º edição da AgroBrasília aconteceu entre 

15 e 19 de maio de 2018. É importante ressaltar que trata de uma prestigiada feira de 

agronegócios do Cerrado brasileiro. É possível estabelecer contato com um número 

significativo de público visitante. Isso favorece a troca de conhecimentos, tanto com 

profissionais da área quanto de perfis não voltados à área profissional. É importante considerar 

que a extensão é uma via fundamental para essa promoção de interações, especialmente com 

pessoas não vinculadas ao meio acadêmico. É sabido que em meio as construções de diálogos 

são formadas conexões que moldam o futuro profissional. Para além do posicionamento de fala 

técnica, o petiano, tem a oportunidade de construir uma visão mais realista das demandas 

externas à universidade. Nesse contexto, fala e escuta assumiram um papel mais ativo, visto 

que o aluno precisou se adequar ao contexto de diálogo e ter abertura para escutar, assimilar 

experiências, ideias e práticas da comunidade.  

A interação direta com o público permitiu aos petianos exercitarem o pilar “Extensão” 

do tripé universitário que fundamenta o diálogo entre universidade e sociedade. No que tange 

aos petianos, é importante destacar o enriquecimento social e prático da extensão. O público  
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visitante do estande demonstrou entusiasmo com os trabalhos expostos. Dentre as temáticas e 

práticas desenvolvidas, destacam-se: compostagem para produção de Bokashi, produção de 

extratos vegetais para controle de pragas, distribuição de mudas de Plantas Alimentícias Não 

Convencionais (PANC´s) e materiais informativos sobre cada uma das temáticas.  

A agricultura, de alguma forma, está vinculada a vida de todas as pessoas. Ao entrar em 

contato com a comunidade, o petiano pode tanto aprender como compartilhar conhecimento. 

Para a maioria dos participantes da feira, muitos dos processos e plantas citados foram 

novidade, ao passo que poucos possuíam algum conhecimento. Ao interagir com essa 

pluralidade, isso faz com que o aluno possa aprimorar a capacidade de falar com públicos 

diversos, além de promover a aprendizagem com a sociedade. Nesse sentido, por meio do 

evento, foi possível estender a troca de conhecimento aprendidos na universidade e conectar 

com saberes e práticas pautadas na experiência do público da feira. Ressalta-se, ainda, que a 

feira permite à sociedade entrar em contato com pesquisas, projetos e contribuições do grupo 

para o desenvolvimento científico, cultural, social e profissionalizante. Isso trouxe para os 

petianos do grupo ferramentas para pensar e produzir ciência em conjunto com a sociedade.   

Entre 15 e 21 de outubro de 2018 ocorreu a 15º Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia. O referido evento é de abrangência nacional. O grupo PET Agronomia integrou a 

feira com um estande de exposição para interação direta com o público, composto na maioria 

por crianças e adolescentes. Foram planejadas e desenvolvidas atividades com linguagem e que 

despertassem o interesse a respeito dos saberes menos vivenciados pelas novas gerações. O 

contexto dessa feira agregou aos petianos uma experiência diferenciada, visto que todos 

precisaram buscar formas de alcançar e gerar interesse dos visitantes da feira. O Pet Agronomia 

de Agronomia focou suas ações em estudantes e público em geral. Nas feiras, o público é plural. 

Assim, romper as barreiras do contato, compartilhar e receber informações, bem como dirimir 

dúvidas do público foi um desafio construtivo para cada petiano. 

Formular ideias e atividades lúdicas, interativas e setorizadas com base nos cinco 

sentidos como a “Caixa dos Sentidos”, foi uma das alternativas encontradas pelos petianos. 

Essa atividade fez com que alunos e visitantes se colocassem em condição de aprendizado de 

uma forma leve e criativa. A caixa continha materiais relacionados à agricultura. Sem ver e 

apenas pelo tato, o visitante teria que descobrir que material era aquele, a saber: terra, areia, 

pedras, grãos e cereais. Durante a brincadeira o petiano tinha a oportunidade de conversar e 

buscar entender o quanto as pessoas eram capazes de reconhecer e perceber esses materiais 

como algo totalmente interligado à agricultura. Criou-se, igualmente, um “Jardim de cheiros” 

com plantas condimentares, que aguçaram o olfato. Da mesma forma que a outra experiência, 

o petiano teve a chance de promover o diálogo e troca de conhecimentos.  

Uma outra forma explorada e vivenciada pelos petianos foi a “Barraca de contação de 

histórias”, onde crianças ouviam as histórias de cartilhas produzidas pelo grupo PET, em 

parceria com técnicos do CVTUnB para promover, de forma lúdica e simples, conhecimentos 

sobre agricultura sustentável e seu valor para alimentação e meio ambiente. Foram oferecidos 

também um espaço de degustação de alimentos: pão de taro (PANC - Colocasia esculenta), 

café orgânico, água saborizada com capuchinha (Tropaeolum majus L.), Vinagreira (Hibiscus 

sabdariffa), geleia e pêsto de Capuchinha, todos orgânicos e produzidos na área de Agroforesta, 

do CVTUnB, conduzida pelos petianos e bolsistas do CVTUnB. Essas atividades foram 
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enriquecedoras porque desenvolveram no visitante o pensamento crítico sobre aspectos da 

produção agrícola associada à preservação da natureza, uma vez que os produtos eram 

orgânicos e os conceitos relacionados ao tema puderam ser discutidos com os visitantes. Da 

mesma maneira, os petianos foram impactados. Assimilou-se conhecimento, não apenas 

durante a preparação das atividades, mas também durante o processo de compartilhar os 

conhecimentos com os visitantes.  

 

Conclusões 

Por meio da experiência adquirida, verificou-se a importância da interação dos petianos 

com outros agentes da sociedade. Os eventos externos à Universidade funcionam como 

catalizadores na promoção da extensão universitária, visto que promovem o contato direto com 

outros grupos e indivíduos, sejam eles ligados ou não à área da Agronomia. Por meio dos 

eventos citados, foi possível vivenciar situações da vida de um profissional da Agronomia como 

a troca de conhecimentos, seja na forma de orientação, apresentação do conhecimento e 

interação com pessoas leigas. Interagir com o público demanda do petiano uma postura ativa e 

responsável, visto que exige o preparo e execução de atividades junto a um público diverso. Tal 

realidade extrapola as experiências vividas no ambiente acadêmico. Interagir, nesse contexto, é 

mais que uma demanda, é uma transformação holística do aluno enquanto ser humano e futuro 

profissional. Finalmente, estender conhecimentos e relacioná-los indissociavelmente com 

ensino, pesquisa e extensão são ações que alavancam a transformação social, seja ela na esfera 

científica, cultural, ambiental ou na construção da dialógica da cidadania.  
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise das vivências dos petianos e petianas 

bolsista do Programa de Educação Tutorial Medicina Enfermagem (PET), a partir da 

perspectiva emancipadora, na hermenêutica paradigmática do pensamento crítico e reflexivo 

para a educação. As vivências foram realizadas nas atividades do PET AMIGARE, nos meses 

de janeiro e fevereiro de 2019. Os resultados da análise apontam para uma atividade capaz de 

motivar, incluir e gerar aprendizagem significativa, a partir de vivências em um trabalho 

coletivo, pautado no desenvolvimento do espírito democrático e pluralista e exercício da 

respeitabilidade, ao outro e suas ideias, e ao diálogo e troca de opiniões.  

 

Palavras – chave 

Educação emancipadora; aprendizagem significativa; protagonismo; inclusão; Programa de 

Educação Tutorial. 

 

Introdução 

A carga horária de estudo dos acadêmicos de Medicina e Enfermagem é extensa, constituída de 

uma concentração de conteúdo dos componentes curriculares e atividades avaliativas. 

Frequentemente, os acadêmicos priorizam o estudo de uma disciplina, em detrimento das 

outras. Apesar dos avanços previstos nas Diretrizes curriculares nacionais, geralmente a fixação 

                                                
1 PETiana (o) discente bolsista do grupo PET Medicina Enfermagem e discente do curso de Medicina da 

Universidade Federal do Pará 
2 PETiana discente bolsista do grupo PET Medicina Enfermagem e discente do curso de Enfermagem da 

Universidade Federal do Pará. 
3 Colaboradora do grupo PET Medicina Enfermagem e mestranda em Antropologia social\PPGA-UFPA da 

Universidade Federal do Pará 
4 Colaborador do grupo PET Medicina Enfermagem e discente do curso de Direito Universidade Federal do Pará 
5 PETiano discente bolsista egresso do grupo PET Medicina Enfermagem e discente do curso de Medicina da 

Universidade Federal do Pará 
6 Petiana tutora do PET Medicina Enfermagem e docente do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal do Pará.  
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dos conteúdos é realizada por meio de exercícios de repetição e o valor central das provas, como 

instrumento de avaliação, mede a quantidade e a exatidão da reprodução dos conteúdos e as 

notas indicam o patrimônio cultural acumulado, onde os discentes orientam seus estudos, pelo 

que será avaliado e não pelo seu desejo de aprender (GADOTTI, 1999; ARANHA, 1996). As 

possibilidades de cooperação, entre os discentes, são diminuídas pela ênfase ao ânimo 

intelectual de assimilação dos conteúdos, validado pela nota das provas que, classificatórias, 

estimulam a competição (GADOTTI, 1999; ARANHA, 1996). Vasconcelos (2000, p. 37), 

complementa essa análise, apontando para a falta de formação pedagógica da maioria dos 

docentes universitários, que pautam sua práxis na transferência de conhecimento, na 

memorização, com a principal habilidade intelectual do discente e na utilização de prova e nota, 

na avaliação da aprendizagem, acrescida da desconsideração do mundo, da prática e das 

singularidades dos discentes. 

Para Freire (1967, p.67), a relação estabelecida entre um professor, que sabe que o estudante 

não sabe, e um aluno, que sabe que o professor sabe, é uma relação de dominação, que fixa 

hierarquicamente essa relação, ou seja “como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se 

a vejo sempre no outro, nunca em mim?”. A didática deve se intercalar ao diálogo, envolvendo 

a todos, na formação da construção coletiva da educação. como uma metodologia, com 

estratégia coletiva, dialógica e de protagonismo do processo de ensino aprendizagem.  

Algumas escolas médicas oferecem grupos de tutoria para os estudantes como forma de ampliar 

os espaços para orientação e suporte ao longo da graduação. Estes permitem a livre expressão 

de sentimentos em relação a questões pessoais, acadêmicas e profissionais e a compreensão, 

elaboração e integração das situações difíceis, vividas na formação 

(BELLODI;CHEBABO;ABENSUR, 2011; QUINTANA;RODRIGUES;ARPINI, 2008). 

O PET, do Ministério da Educação, tem por objetivo desenvolver atividades acadêmicas em 

padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza 

coletiva e interdisciplinar (Lei 11.180/2005). Nesse sentido, considerando as singularidades na 

formação e socioeconômicas dos petianos e petianas, em especial, as dificuldades estruturais 

nas residenciais e as distanciais até a Universidade, que ruídos importantes no alcance do 

aprendizado acadêmico, o PET Medicina Enfermagem propôs o PET AMIGARE (Apoio 

Acadêmico Maximizando Inclusão e Garantindo Aprendizagem Recíproca Emancipadora). O 

PET AMIGARE é um projeto de ensino, baseado na educação emancipadora, que traz como 

proposição espaços dialógicos, de espírito democrático e plural, destinados aos petianos e 

petianas, visando inclusão e aprendizado significativo. 

Constitui objetivo do presente estudo, descrever as vivências dos petianos e petianas do PET 

Medicina Enfermagem, nas atividades do PET AMIGARE, no ano de 2019 e analisar, a partir 

da perspectiva emancipadora, na hermenêutica paradigmática do pensamento crítico e reflexivo 

para a educação. 

 

Metodologia 

Este estudo é caracterizado como transversal, observacional de abordagem qualitativa, 

mediante pesquisa bibliográfica e análise das vivencias, nas atividades do PET AMIGARE. A 
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atividade faz parte do Planejamento anual 2019. Para tal, foram organizados grupos para estudar 

conteúdos acadêmicos, das disciplinas dos cursos de Medicina e Enfermagem, a serem 

cursadas, no semestre vigente. O primeiro bloco, discutido aqui, consistiu de conteúdos de 

Neurofisiologia, disciplina do segundo semestre de Medicina. Foram realizados três encontros, 

nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, nas dependências da Coordenação do Rondon/ PET 

Medicina Enfermagem. Os conteúdos foram decididos, coletivamente, distribuídos entre os 

petianos e petianas. Desse modo, todos os participantes, inclusive facilitador, realizaram a 

leitura prévia de capítulos de livros e artigos sobre o tema, a fim de se prepararem para o 

momento de exposição e discussão. No dia estabelecido, na presença da tutora, o facilitador 

responsável pelo conteúdo, realizava socialização, podendo ser interrompido, em sua 

exposição, pelos colegas, quando as dúvidas surgissem. Após a apresentação, era aberta a 

discussão, visando sanar dúvidas e trazer contribuições. 

 

Resultados e Discussão 

Um total de quatorze pessoas participaram das atividades, entre petianos e petianas bolsistas e 

não bolsistas. O envolvimento destes, antes e durante a atividade, e o compromisso com a 

produção de conhecimento trouxe motivação para a realização da atividade. A motivação para 

estudar e aprender esteve presente em todos os momentos da construção do processo de 

concepção da atividade, desde a busca das informações, até a facilitação e as discussões. A 

teoria de motivação desenvolvida por Abraham Maslow, propõe, que apenas haverá motivação, 

enquanto não estiverem totalmente satisfeitas as necessidades, sendo o ser humano movido por 

três tipos de motivações: a extrínseca, relacionada às reações do ambiente, ligada à obtenção de 

recompensas, reconhecimento, obediência a ordens; a intrínseca, a sua própria ação, 

envolvimento livre e voluntário; e, a transcendente, ao que sua ação produz em outras pessoas 

(CLEMENT et al, 2014, p.46). O predomínio da motivação extrínseca, a pessoa está 

dependente, de certo modo, das reações dos outros e atua interesseiramente; se predominar a 

intrínseca, a pessoa pode decidir-se pela ação tendo em vista a sua melhoria pessoal; se 

predominar a transcendente a pessoa atua pensando ou abrindo-se às necessidades alheias ou à 

melhoria pessoal dos destinatários da sua atividade (OTERO, 2003, p. 54). 

A realização da atividade proporcionou aos participantes, a possibilidade de um trabalho 

coletivo, pautado no desenvolvimento do espírito democrático e pluralista e exercício da 

respeitabilidade, ao outro e suas ideias, e ao diálogo e troca de opiniões. O sujeito forma a sua 

identidade, a partir da relação intersubjetiva com o outro, no meio social no qual vive 

(GOERGEN, 2005). Na compreensão das características do “sujeito epistêmico”, as relações 

interpessoais, em grande medida, são responsáveis pela formação de valores morais, onde os 

valores se referem a trocas afetivas, do sujeito com o exterior, sendo assim, da projeção dos 

sentimentos sobre objetos, pessoas e/ou relações (PIAGET, 1954/2001, p. 104). A abordagem 

progressista, tendo como pressuposto central a transformação social, instiga o diálogo e a 

discussão coletiva, como forças propulsoras de uma aprendizagem significativa e 

contempla os trabalhos coletivos, as parcerias e a participação crítica e reflexiva 

(BEHRENS, 1999). Ademais, a raiz dos valores/atitudes de respeito à vida humana, 
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indispensáveis à consolidação e sustentação de uma nova cultura de atendimento à saúde, 

encontra-se no processo de formação dos futuros profissionais (BRASIL, 2001, p. 5). Logo, a 

formação deve ser capaz de arrebatar uma visão da totalidade, ampliando a consciência 

individual e coletiva, estimulando transformações das práticas sociais, coerentes com as 

demandas dos atuais usuários dos serviços de saúde (MITRE et al., 2008). 

Durante a atividade, de forma dialógica, houve participação efetiva na elucidação de dúvidas e 

construção da aprendizagem de processos. A ocorrência de troca de informações entre os 

participantes discentes, dos cursos de Medicina e Enfermagem, em diferentes estágios da 

formação, e a tutora, levou ao aprofundamento dos conhecimentos. A construção do 

conhecimento coletivo, além de contribuir com o processo de aprendizagem, garantiu a 

inclusão, auxiliando na melhoria do rendimento acadêmico posterior. Na formação de grupos 

de estudos e de trabalhos colaborativos, se busca uma parceria entre os indivíduos participantes, 

para além da simples soma de mãos para a execução de um trabalho: a soma das mentes dos 

envolvidos (MORRIS, 1997). 

A atividade, por meio da realização da prática de ensino-aprendizagem colaborativa, permitiu 

estimular, o pensamento crítico e o desenvolvimento de habilidades interativas, além da 

responsabilidade pelo estudo e resolução dos problemas e necessidades do grupo. A 

aprendizagem relacionada a atividade de pesquisa, na abordagem utilizada, baseou-se na busca 

e análise de informações, relacionando com conhecimentos prévios, ressignificando e 

concluindo, valorizando, desse modo, os conteúdos estudados, corroborando, como propõe 

Masetto (2001, p. 87). De acordo com Behrens (1999), uma conjugação entre ensino e pesquisa, 

numa abordagem progressista, de visão holística, como definido, enquanto paradigma 

denominado emergente, para o exercício docente, por: 

 

Nesse contexto, para propor um paradigma emergente na prática 

pedagógica, que atenda a esses pressupostos inovadores citados, não há 

uma única abordagem a ser contemplada. Mas a proposta, nesse 

momento histórico, aponta para a construção de uma aliança, de uma 

teia, de um grande encontro, dos pressupostos e referenciais de três 

abordagens que possam atender às exigências da sociedade do 

conhecimento: abordagem progressista, ensino com pesquisa e visão 

sistêmica. BEHRENS (1999, p. 387): 

 

Nos espaços de ensino-aprendizagem, por meio da construção coletiva e dialógica, verificou-

se o protagonismo dos petianos e petianos, no compromisso das suas próprias construções de 

conhecimento, num processo de aprender a pensar e a aprender a aprender, como pode ser 

verificada na fala de um petiano: “A realização das atividades também nos incitou a nos 

tornarmos protagonistas, característica fundamental esquecida nos métodos tradicionais de 

ensino”. De acordo com Libâneo (2000, p. 08), o ensino universitário precisa ajudar o discente 

a desenvolver habilidades de pensamento e identificar procedimentos necessários para 

aprender, onde a metodologia é como você ajuda seu aluno a pensar com os instrumentos 
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conceituais e os processos de investigação da ciência, que você ensina. O petiano ou petiana, 

facilitador – a professora-tutora presente era uma colaboradora do processo – de cada conteúdo 

era o responsável por estabelecer a metodologia e contribuir para com o direcionamento do 

processo, ocupando o lugar do professor. Segundo Freire (2002, p. 52) o professor deve “saber 

que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção”. O exercício de facilitador permitiu o melhor aprendizado do 

conteúdo por ele socializado. Blando (2015), demonstrou, em uma pesquisa realizada com 

estudantes universitários, que 80% dos entrevistados afirmam fixar e aprender mais conteúdos 

com a prática de explicar para outras pessoas. 

A participação ativa dos participantes, resultou em um melhor rendimento nos componentes 

curriculares, em especial, Neurofisiologia, permitindo alcançar habilidades, como verificado na 

fala do petiano “a construção de conhecimento alcançada foi além do conteúdo acadêmico 

trabalhado, incluiu o exercício de se expressar em público, a organização de ideias e como 

apresentá-las, a elaboração das estratégias”. Os participantes de grupos de estudos demonstram 

maior rendimento, em sala de aula, bem como maior persistência, nos cursos e programas, 

devido ao conhecimento mais efetivo, baseado na troca de informações, dúvidas, avaliações e 

pontos de vista (SPRINGER;STANNE;DONOVAN, 1997).  

Por fim, o presente trabalho, frente as vivências da atividade PET AMIGARE traz a reflexão 

sobre possibilidades de promoção de uma aprendizagem significativa, baseada na troca 

experiências e saberes, para além da transmissão de informações descontextualizadas de suas 

realidades e necessidades. Freire (2002, p. 25) afirma que “não há docência sem discência, as 

duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças, que os conotam, não se reduzem à 

condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender”. 

 

Conclusão 

Conclui-se, a partir dos resultados e a análise, frente a literatura, do fazer em educação, que: - 

a atividade apresentou-se fecunda, pois trouxe elementos essenciais, para se conceber o 

processo do ensino-aprendizagem, como diálogo, participação, colaboração, respeito mútuo e, 

principalmente, afetividade, considerando, que o aprender a viver juntos representa um dos 

maiores desafios da educação; - a utilização da pesquisa, na produção do conhecimento, 

permitiu alcançar a produção do pensamento, a capacidade cognitiva e estética dos petianos, 

demonstrado em suas falas e relato e a contribuição com o melhor aprendizado dos conteúdos 

da disciplina curricular; - o diálogo se fez presente nas interações, potencializando a 

aprendizagem instrumental e favorecendo a criação de sentido pessoal e social, conduzido pelo 

sentimento de solidariedade, caracterizando a aprendizagem dialógica; - verificou-se a 

motivação e participação ativa do discentes, na construção de sua aprendizagem, no alcance do 

estabelecimento da correlação entre o conhecimento novo e aqueles adquiridos, com base nos 

sentidos, que os discente atribuem, ao que estavam aprendendo, caracterizando aprendizagem 

significativa; - a inclusão de petianos e petianas foi profícua, considerando as singularidades, 

no refazimento de conceitos e trocas de vivências e aprendizados entre os participantes; - por 
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fim, o protagonismo dos petianos e petianas foi contundente, rompendo com sua zona de 

conforto para construir seu aprendizado, caracterizando uma aprendizagem emancipadora. 
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EIXO TEMÁTICO: Unidos pela tríade 

 

 

Resumo 

Este trabalho busca apresentar e discutir, junto ao XXIV ENAPET, os projetos, ações e 

resultados das contribuições acadêmicas e sociais do Programa de Educação Tutorial em 

Antropologia da Universidade Federal de Campina, fundamentado na tríade norteadora da 

educação superior. Aqui, entre histórias, memórias e trajetórias, refletimos ainda sobre as três 

exitosas décadas de existência de um Programa de Excelência para a formação discente, sendo 

este o grupo PET pioneiro da UFCG.   

 

Palavras – chave: Educação Tutorial, Ensino, Pesquisa, Extensão 

 

A capacidade humana de produzir singularidades é um dos elementos que suscitam os estudos 

antropológicos. Neste trabalho queremos ressaltar a unicidade da própria antropologia no 

cenário dos mais de 800 grupos de PETs existentes nas universidades do País. O PET 

Antropologia da UFCG é o único desta área de conhecimento vinculado ao Programa, sendo 

também pioneiro na instituição de ensino superior a qual está vinculado por meio da Unidade 

Acadêmica de Ciências Sociais, tendo nascido há três décadas, ainda quando o PET operava 

em sua primeira versão como Programa Especial de Treinamento. 

 

                                                
1 PETiano bolsista do PET – Antropologia e discente do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de 

Campina Grande.  
2 PETiana bolsista do PET – Antropologia e discente do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de 

Campina Grande. 
3 PETiano bolsista do PET – Antropologia e discente do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de 

Campina Grande. 
4 PETiana bolsista do PET – Antropologia e discente do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de 

Campina Grande. 
5 PETiana bolsista do PET – Antropologia e discente do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de 

Campina Grande. 
6 Tutor do PET – Antropologia e Prof. Dr. da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais da Universidade Federal de 

Campina Grande.  
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Nosso objetivo é compartilhar nossas experiências durante o evento nacional comemorativo 

dos 40 anos do PET. Entendemos que tendo sido criado ainda na primeira década de existência 

do Programa, temos memórias que foram constituídas concomitantemente ao processo de 

desenvolvimento do PET em rede nacional, nas mais de 120 IES que abrigam grupos apoiados 

pelo sistema de educação tutorial. 

Vivenciamos desde a mudança de nomenclatura e de abrangência do Programa, ocorrida em 

2005, quando em meio a um processo de transição passa a ser intitulado como Programa de 

Educação Tutorial, a momentos de crise financeira em que convocamos nosso espírito de 

resistência para não cedermos ao convite à interrupção dos trabalhos.  

Ao longo de 30 anos cerca de 150 estudantes passaram pelo PET Antropologia, tendo sido de 

fundamental importância na formação cidadã de cada um deles, bem como na solidez científica 

e profissional desses graduandos. Destes, 95% concluíram seus estudos e mais de 80% deles 

seguiram estudos de pós-graduação. Alguns desses doutores regressaram à universidade e, 

atualmente, a Unidade Acadêmica de Ciências Sociais da UFCG conta em seus quadros com 

professores doutores que iniciaram sua vida acadêmica no PET. 

Em seus primeiros passos o PET Antropologia concentrou suas atividades extracurriculares 

dando ênfase ao pilar do ensino, verticalizando o acesso dos alunos ao conhecimento da ciência 

antropológica. Foi uma época de priorização dos clássicos e de intensa produção monográfica.  

Após uma fase de transição o grupo chega em termos de produtividade acadêmica ao modelo 

atual em que se prioriza a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Nos últimos dois anos, 

por exemplo, temos desenvolvido pesquisas sobre festa junina, Bolsa Família, Feira de 

Campina Grande, Rodoviária Velha e o universo culinário da cidade. No âmbito da extensão 

temos atuado junto às escolas, realizando oficinas sobre Racismo, Intolerância Religiosa, 

Democracia e Violência Urbana. No Ensino, temos aprendido através de debates e cursos, além 

de ações regulares como o Café Antropológico e a Rodas de Conversa. Assim, as mais de 20 

horas dedicadas semanalmente ao Programa são distribuídas equitativamente entre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando o princípio da indissociabilidade entre 

os eixos. 

Esse modo de fazer petiano ajudou a construir relações acadêmicas e, sobretudo, relações 

afetivas atravessadas pelo prazer de revisitar memórias importantes para formação cidadã. Esse 

culto à memória petiana foi realizado em 2018, num reencontro que envolveu petianos e tutores 

de diferentes gerações, os quais foram convidados a refletir sobre as possibilidades de novos 

capítulos da história do grupo. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação. 

 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma discussão sobre as oportunidades existentes nas práticas de 

extensão universitária, no que diz respeito à interação entre universidade e sociedade e as 

possibilidades de operacionalizar a relação entre teoria e prática e a indissociabilidade das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para uma melhor formação e 

contribuição de profissionais e universitários, sejam eles discentes ou docentes. Discorremos 

aqui, sobre o “Pet Capacita”, um projeto de extensão desenvolvidos pelo grupo PET Conexões 

Gestão Social da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Projeto este, que é ofertado para 

a comunidade de alunos da rede pública do estado. Neste contexto o objetivo deste trabalho é 

identificar, através dos relatos escritos pelos integrantes do Grupo PET, os desafios e 

oportunidades encontrados neste projeto de extensão e sua relação entre a teoria e prática 

extensionista. Trata-se de uma pesquisa descritiva que utiliza como fonte de dados a analise 

documental dos diários de campo e relatórios dos PETianos envolvidos no projeto. Os dados 

indicam que, na percepção dos PETianos envolvidos no projeto, a pratica extensionista 

colabora não só para uma vida acadêmica, mas para a formação de estudantes diferenciados e 

conscientes quanto à importância do processo de ensino-aprendizagem e na construção de 

novos conhecimentos, os aproximando das práticas de ensino, que contribuem  para a 

compreensão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.    

  

PALAVRAS – CHAVE 

Extensão. Gestão Social. PET. Desafios. Relatos. 

                                                 
1 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Gestão Social e discente do curso de  Administração da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido. 
2
 PETianos colaboradores do grupo PET Gestão Social e discente do curso de Administração da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido. 
3 PETiana tutora do grupo PET Gestão Social e docente do Centro de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em meados dos anos 80, a extensão passou a ser objeto de debates e estudos que 

apontavam para sua integralização definitiva como prática acadêmica necessária a formação 

acadêmica de docentes e discentes, sendo esta intrínseca ao ensino e a pesquisa. Nos dias 

atuais a extensão universitária “é um espaço privilegiado para viabilizar a interação do social e 

do institucional, em variadas e amplas dimensões, a fim de difundir e construir novos 

conhecimentos, frutos da intensa reflexão provocada sobre paradigmas atuais. A extensão, 

hoje, articula um processo educativo, cultural e científico, ao lado do ensino e da pesquisa, 

gerado pelas possibilidades e pela força articuladora que está na natureza das ações nascidas 

das relações sociais e comunitárias.” (OLIVEIRA e GARCIA, 2009, p.112). 

A extensão preocupa-se com a relevância social do ensino através de pesquisas que 

referenciam os problemas reais da sociedade, em que se entende que a palavra extensão 

significa levar algo a algum lugar ou até alguém. “É uma espécie de ponte permanente entre a 

universidade e os diversos setores da sociedade”. Funciona segundo Carneiro (1985, p.56), 

como uma “via de duas mãos, em que a universidade leva conhecimentos e/ou assistência à 

comunidade e recebe dela influxos positivos como retroalimentação: suas reais necessidades, 

seus anseios e suas aspirações, aprendendo assim com o saber dessas comunidades”. 

 Estudos desenvolvidos por Frantz e Silva (2002, p.217) permitem-nos entender, de 

forma mais clara, o ensino, a pesquisa e a extensão como sistemas de posições específicas, 

como unidades de análise, e buscar o sentido e a diferença (conceitual e prática) que cada um 

tem em relação aos outros, bem como suas proximidades e funções, que seriam: a) o ensino: 

articular as ciências existentes, conhecer seus produtos e formar profissionais. Legitima-se no 

espaço social pela quantidade e qualidade dos diplomas concedidos; b) a pesquisa: construir 

novos, confirmar ou contestar conhecimentos existentes. Legitima se junto à sociedade pela 

produção de tecnologias úteis a ela e pela orientação científica na resolução dos seus 

problemas; c) a extensão: articula os interesses do ensino e da pesquisa com os interesses 

sociais. Legitima se pela presença de agentes universitários nos setores sociais, executando 

ações de serviços, assistências, projetos culturais, ensino de extensão etc. 

  Podemos afirmar que, o ensino a pesquisa e a extensão são para as universidades 

brasileiras um de seus maiores atributos e representatividade de compromisso social, sendo 

este um exercício e função que é requerido e tido como excelência na formação de ensino 

superior, voltada para a formação acadêmica e profissional de docentes e discentes. 

Concordando com Masetto (2003), quando diz que a universidade deve retornar à sociedade o 

saber que dela se origina, mas numa busca incessante pela profunda compreensão da realidade 

social que a comporta; compreensão esta factível apenas pela mediação do pensamento 

abstrato construído e retroalimentado pelo ensino e pela pesquisa. “Assim, a extensão ocupa 

lugar tão importante quanto o ensino e a pesquisa, pois é, sobretudo, por meio dela que os 

dados empíricos imediatos e teóricos se confrontam, gerando as permanentes reelaborações 

que caracterizam a construção do conhecimento científico.” (PEREIRA, 2010, p. 14). 
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 Sendo assim, este estudo procura por meio dos relatos dos PETianos durante o projeto 

de extensão PET Capacita, voltado aos alunos da rede publica estadual do Estado do Rio 

Grande do Norte, identificar  os desafios e oportunidades e sua relação entre teoria e prática na 

extensão, a fim de evidenciar a importância da aplicabilidade da mesma no meio social e 

acadêmico. 

  

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, quanto aos fins e pesquisa documental quanto aos 

meios uma vez que se utilizou o relatório final do projeto e os diários de campo dos PETianos 

que foram registrados em todos encontros do projeto PET Capacita da Escola Estadual Abel 

Freire Coelho situada em Mossoró-RN. Por meio da leitura e análise de documentais que 

descreviam suas experiências, aprendizado, realizações pessoais e conhecimentos adquiridos 

na realização das atividades, que ofereceram o detalhamento sobre a dimensão subjetiva 

produzida pelas interações vivenciadas pelos PETianos e os discentes do ensino médio. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Utilizando dos pilares que regem o Programa de Educação Tutorial – PET, o PET 

Gestão Social da Universidade Federal Rural do Semi-árido, com o intuito de colocar em 

prática suas atividades nesta área, criou o Pet Capacita, com o objetivo de contribuir na 

formação e qualificação dos alunos da rede pública para o mercado de trabalho. O programa 

teve inicio, a partir de visitas nas escolas estaduais do município de Mossoró – RN, 

apresentando o portfólio com os cursos que poderiam ser oferecidos, sendo eles: Técnicas 

administrativas e secretariais, Noções básicas em vendas, Noções básicas em 

empreendedorismo e Gestão ambiental, tendo como conteúdo programático dez encontros de 

duas horas/aulas. Os cursos seriam ministrados por dois discentes do curso de Administração 

da UFERSA e membros do grupo Pet – Gestão Social. 

Após a confirmação do interesse pela escola, foi realizada uma visita e levantamento 

de interesse nos turnos matutinos e vespertinos, explicando o programa, o cursos, horários e 

data de início, bem como a realização de inscrições presenciais. Sendo assim, o programa teve 

seu inicio e desenvolvimento na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, situada em 

Mossoró – RN que apresentou interesse e condições de infraestrutura para oferecer a 

atividade. 

 Ao desenvolver o Projeto PET Capacita, uma série de desafios surgiram para os 

PETianos, o primeiro foi o fato de ser um curso voltado para jovens do ensino médio, ou seja, 

uma realidade nova para nosso grupo, seguidos dos aspecto do  planejamento de aulas, pois 

este processo envolve pesquisa, aprofundamento dos estudos e exige uma dedicação maior, 

bem como a maneira de conduzir o processo de ensino-aprendizagem e uma postura de, auto 

critica. O processo de conhecer e distinguir em qual ambiente estão inseridos os sujeitos, e  
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qual seria a melhor didática e conteúdos a serem utilizados, e o uso correto da escrita, 

oralidade, compreensão auditiva e postura adotada.  

 Segundo Bordeneve e Pereira (1986), existem diversos fatores que afetam o processo 

de ensino, relacionados com o tripé aluno-professor-conteúdo: motivação, conhecimentos 

prévios, relação com o professor, atitude com a disciplina, estrutura, tipos de aprendizagem 

requeridos, ordem de apresentação, situação estimuladora ambiental, comunicação de verbal 

de instrução, informação ao aluno sobre os seus progressos, relacionamento com o aluno e 

atitude com a matéria ensinada. Sendo assim, outros fatores externos, foram citados com 

maior frequência como, a sazonalidade da presença dos alunos nos encontros e a falta de 

estrutura e comunicação adequada da escola, foram determinantes para os desafios desta 

jornada que é a extensão. Os relatos a seguir demonstram essa questão: 

Pudemos perceber uma falta de comunicação entre a escola e a zeladora, pois 

a mesma não tinha conhecimento da utilização do bloco, o que nos fez 

esperar com alguns alunos. Após as salas devidamente prontas tivemos 

dificuldades com o projetor oferecido pela escola, levamos apenas um 

notebook, porém precisávamos de um pendrive. Com os imprevistos que 

haviam ocorrido precisamos ver uma forma de contornar a situação, 

conseguimos pincéis de quadro com a escola e iniciamos a aula. 

 

Ficamos felizes pelo retorno dos alunos no segundo dia de curso, e também 

outros alunos procuraram a gente para fazer a inscrição no curso. Não 

tivemos mais problemas com o projetor, apesar da sala ter poucos 

computadores funcionando conseguimos adaptar as dinâmicas. Tivemos mais 

segurança para ministrar essa aula, analisamos melhor o conteúdo e 

conseguimos passar o assunto com mais clareza. Foi uma experiência 

satisfatória e gratificante. 

 Portanto, as oportunidades e desafios que estão intrinsecamente ligados a prática da 

extensão, são construtos para o desenvolvimento dos PETianos, que estão inseridos no 

ambiente acadêmico interno, e os  alunos, que estão inseridos no ambiente externo. Juntos, 

desenvolvem um trabalho universidade/sociedade, onde os benefícios gerados influenciam 

ambos. Sendo assim, corroborando com Nogueira, (2005, p. 113), “a extensão como via de 

interação entre universidade e sociedade constitui-se elemento capaz de operacionalizar a 

relação entre teoria e prática”, sendo assim, a extensão fortalece os laços entre 

universidade/sociedade, que rompem as barreiras das salas de aulas, acarretando melhorias na 

qualidade de vida dos cidadãos e da comunidade acadêmica. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Podemos concluir que, oportunidades e desafios sempre andaram lado a lado nas ações 

de extensão acadêmica. E que ambos são de extrema importância para a excelência no 

desenvolvimento dos PETianos, sejam eles futuros docentes ou não. 

 Com relação os desafios enfrentados, os PETianos desenvolveram satisfatoriamente, 

segundo os relatos do relatório final do projeto, a auto crítica, sendo esta utilizada para a auto  
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 análise dos recursos, conteúdo e posturas utilizadas durante a aplicação do projeto, resultando 

em inúmeros benefícios como, a utilização de material e conteúdos dinâmicos, planejados de 

acordo com a necessidade de cada turma, levando assim os PETianos a pensarem de forma 

adaptada, utilizando e corroborando com Moran (2000, p.138), “o processo de ensino 

avançaria mais se fosse adaptado às necessidades dos alunos, criando conexões com o 

cotidiano, com o inesperado, se transformamos a sala de aula em uma comunidade de 

investigação.” 

Concluindo-se assim a grande relevância da extensão, na superação dos desafios e 

obtenção de oportunidades como a disseminação e socialização dos conteúdos compreendidos 

na academia, como também o estreitamento de laços entre os estudantes de ensino médio, os 

PETianos e o mercado de trabalho, proporcionando melhoria na qualidade de vida dos 

cidadãos. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da tríade como meio de transformação 

 

Resumo 

O Programa de Educação Tutorial Ciências Sociais e Aplicadas (PET CiSA) da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) constitui-se pela interdisciplinaridade entre os cursos de 

Comunicação Social- Produção Editorial, História e Meteorologia. Em 2018 o grupo PET CiSA 

passou por uma renovação, com o ingresso da nova tutora e também de novos petianos. 

Encontrou-se como desafio e questão problema: integrar, gerar interdisciplinaridade e 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, entre os cursos que compõem o grupo PET 

CiSA. Para tanto, apresenta-se descreve-se a metodologia de trabalho para os projetos que estão 

em desenvolvimento, na tríade ensino, pesquisa e extensão. 

 

Palavras – chave  

Indissociabilidade; Ensino, pesquisa e extensão; PET CiSA; Conexão de Saberes.  

 

                                                
1 PETiana tutora do grupo PET CiSA e docente do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM. 
 

2 PETianos (bolsistas e não bolsistas) do grupo PET CiSA e discentes do curso de “Produção Editorial” da Universidade Federal de Santa Maria -UFSM. 

 

3 PETianos (bolsistas e não bolsistas) do grupo PET CiSA e discentes do curso de “História” da Universidade Federal de Santa Maria -UFSM. 

 

4 PETianos (bolsistas e não bolsistas) do grupo PET CiSA e discentes do curso de “Meteorologia” da Universidade Federal de Santa Maria -UFSM. 
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Introdução 

O Programa de Educação Tutorial Ciências Sociais e Aplicadas (PET CiSA) da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) constitui-se pela interdisciplinaridade entre os cursos de 

Comunicação Social- Produção Editorial, História e Meteorologia. Surgiu a partir da 

implementação do Programa PET - Conexões de Saberes, momento em que a Universidade se  

lança a um novo desafio, como espaço privilegiado de construção de conhecimento: 

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. Portanto, cabe à Universidade contribuir para a construção de uma sociedade marcada 

pela cidadania e pela democracia, ou seja, uma universidade comprometida em colocar o 

conhecimento a serviço da sociedade. Em 2018 o grupo PET CiSA passou por uma renovação, 

com o ingresso da nova tutora e também de novos petianos. Encontrou-se como desafio e 

questão problema: integrar, gerar interdisciplinaridade e indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, entre os cursos que compõem o grupo PET CiSA. Para tanto, as atividades, 

ações e novos projetos planejados pelo PET CiSA, passaram a ter como temática norteadora 

interdisciplinar o princípio da Comunicação e Popularização da Ciência. Esta integra ações 

socioeducativas, mediante projetos que priorizam efetivar a popularização da ciência entre as 

classes sociais desfavorecidas. A contextualização desta proposta temática fundamenta-se nas 

ações que norteiam a atual Política Nacional de C,T&I (2016-2019), encontra-se como 

prioridade em especial a qualidade científica da população brasileira, entre os pilares de uma 

política nacional de CT&I. Destaca-se a importância de valorizar a cultura científica, por meio 

de ações que alcancem todas as camadas sociais. “É preciso atrair os jovens para as carreiras 

científicas e, ao mesmo tempo, aumentar os níveis da educação científica da população em 

geral, fator este indispensável para a promoção da cidadania plena e da inclusão social no Brasil 

do século XXI”. E, ainda, a necessidade de aprimorar e renovar as práticas de popularização e 

educação científica. Neste contexto, insere-se o campo da popularização da ciência empenhada 

em possibilitar aos cidadãos um pensamento crítico e reflexivo a respeito das questões da 

ciência, de modo coletivo e colaborativo, possibilitando-os se posicionarem diante do mundo 

que os rodeia, de modo que a ciência deve possibilitar ao cidadão viver melhor em sociedade. 

No contexto do programa PET entende-se que a popularização da ciência atua de forma 

interdisciplinar, de modo que contempla os três cursos que integram o grupo. Portanto, o 

objetivo primordial é: conectar metodologias e saberes científicos e práticas sócio interculturais 

mediadas pela Popularização da Ciência. Promover a igualdade por meio do compartilhamento 

de saberes e a valorização da diversidade como oportunidade e como fonte interdisciplinar e 

indissociável de ensino, aprendizagem, extensão e pesquisa para todos, no respeito pela 

multiculturalidade das sociedades contemporâneas. A seguir, descreve-se a metodologia de 

trabalho para os projetos que estão em desenvolvimento, na tríade ensino, pesquisa e extensão. 
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Metodologia 

O grupo PET CiSA desenvolve o planejamento anual de modo coletivo e autônomo, respeitando 

os interesses e proposições individuais. Utiliza-se como metodologia inicial para o eixo ensino 

a técnica de seminário temático. Os integrantes realizam pesquisa prévia para identificar temas 

e atividades de ensino, a serem apresentados posteriormente em um seminário. As propostas 

são apresentadas, elencadas e posteriormente votadas pelos integrantes. O eixo ensino 

contempla os ciclos de estudos teóricos e metodológicos inter e transdisciplinares, os quais 

possibilitam ao grupo, na perspectiva do ensino-aprendizagem, refletir a Popularização da 

ciência como um campo de mediação com o uso e apropriações de diferentes temas, linguagens 

e dispositivos, de forma crítica, criativa e colaborativa. Como campo interdisciplinar e de 

intervenção social adotou-se como metodologia mais apropriada a pesquisa-ação, visando 

contribuir para o atendimento de premissas necessárias à aplicação e melhoria da qualidade de 

estudos e investigações, em contextos socioeducativos e comunicativos. As atividades internas 

de ensino são denominadas Cirandas de Leitura e contemplam a leitura e discussão de textos e 

documentários cuja temática varia de acordo com os interesses e necessidades do grupo. São 

realizadas também atividades externas, abertas à comunidade da UFSM e comunidade em geral. 

A metodologia contempla: rodas de conversa, Cine Pet: exibição de filmes e documentários, 

mesas redondas, oficinas e palestras. Efetiva-se o objetivo do programa PET, o qual contempla 

discutir temas éticos, sócio-políticos, científicos e culturais relevantes para o exercício 

profissional e para a construção da cidadania. O eixo ensino permite ainda explorar temáticas 

que norteiem e fundamentem teoricamente os projetos de extensão. Após os debates e 

aprofundamento dos temas é que passa-se à fase seguinte, o planejamento dos projetos de 

extensão. O eixo extensão desenvolve-se a partir do planejamento do eixo ensino. São 

elencados temas de interesse do grupo, os quais podem ser desenvolvidos e aplicados em 

diferentes ambientes, espaços e processos de aprendizagem, tanto formais quanto não formais: 

em escolas e outros espaços socioculturais.  Dentre as ações de extensão, destaca-se como 

exemplo a ação Produção de conteúdos midiáticos - Projeto Web. Visa a participação múltipla 

e interdisciplinar dos integrantes do grupo, com base na interdisciplinaridade entre História, 

Meteorologia e Produção Editorial. A proposta justifica-se pela necessidade destacada pelo 

grupo de popularizar o conhecimento construído pelo PET. Deste modo, indagamos: como 

promover a visibilidade dos cursos que compõem o PET CiSA? Tem por escopo ampliar a 

visibilidade dos cursos, mediante práticas que gerem a interdisciplinaridade. Visa também 

realizar parcerias com instituições públicas, com o objetivo de promover a visibilidade destas 

mediante ações de comunicação. As ações de extensão contemplam a execução de produtos  
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midiáticos dentre os quais: audiovisuais institucionais, publicações impressas, planejamento de 

mídias sociais. Neste contexto, são propostas ações de extensão voltadas aos cursos do PET 

CiSA, com o propósito de ampliar a visibilidade dos mesmos no âmbito da UFSM e também 

voltando-se para a comunidade no momento em que serão realizadas ações conjuntas que levem 

à comunidade em geral conhecimentos a respeito dos cursos. Fase 1. Pesquisa ação - identificar 

as necessidades dos acadêmicos dos cursos, mediante uma pesquisa de opinião (POP); 

identificar o nível de conhecimento das áreas dos cursos, entre os acadêmicos da UFSM, 

mediante entrevista; efetuar uma análise dos mecanismos e canais de comunicação utilizados 

pelos cursos, para divulgação das informações. Fase 2. Planejamento - elaborar um plano de 

comunicação voltado a cada curso, com base nos resultados obtidos na fase 1; realizar um plano 

de atividades diferenciadas e direcionadas aos alunos dos cursos; planejar materiais 

informativos e de divulgação para diferentes canais de comunicação. Fase 3. Execução - 

executar o plano de comunicação voltado a cada curso; aplicar atividades diferenciadas e 

direcionadas aos alunos dos cursos, dentre as quais oficinas, minicursos, palestras; elaborar 

materiais informativos e de divulgação, dentre os quais destaca-se o projeto zine (produção 

impressa), que resultará em um livreto impresso, direcionado aos calouros dos cursos de 

Produção editorial, História e Meteorologia construído com a colaboração de todos os petianos 

e em parceria com alunos da graduação de Produção Editorial. Nesta produção constarão 

informações sobre os cursos, atuação dos profissionais, sobre o PET CiSA e informações úteis 

sobre a UFSM. Outro exemplo que merece destaque, no eixo pesquisa, trata-se do projeto Pop 

Science, a ser contemplado no eixo pesquisa. O projeto tem como núcleo basilar o Grupo de 

Pesquisa: Comunicação e Popularização da Ciência (CNPQ). O objetivo deste projeto é 

desenvolver uma metodologia para a produção e implementação de ações que se aproximem da 

popularização da ciência, com o intuito de difundir e dar visibilidade à produção científica da 

Universidade Federal de Santa Maria perante o público geral, por meio da discussão de temas 

científicos de interesse da sociedade, contemplando-se a interdisciplinaridade do PET CiSA. 

Com isto, pretende-se: dar visibilidade às pesquisas e pesquisadores da UFSM; dar retorno à 

sociedade a respeito do que é produzido na UFSM; difundir e popularizar o conhecimento 

científico com linguagem acessível às camadas populares periféricas; aproximar universidade 

e camadas sociais menos favorecidas, mediante a popularização de conteúdos científicos. O 

projeto divide-se em fases: I Pesquisa de revisão - realizar um mapeamento em fontes de 

informação, com o objetivo de realizar uma revisão de literatura concernente à temática de 

estudo. II Pesquisa exploratória – realizar um mapeamento em canais que se propõem a divulgar 

ciência para identificar os elementos, público, características e metodologias propostas em 

diferentes produções midiáticas. III Estabelecimento de parceria entre pró-reitoria de extensão 

da UFSM. IV – Pesquisa ação- a equipe de petianos participará de oficinas e treinamentos, com 

o objetivo de qualificação para as ações de extensão, bem como para a realização das 

entrevistas. V - Elaboração da proposta metodológica das ações de popularização da ciência. 

Serão discutidos temas em pauta na 
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sociedade, sob o prisma científico, identificados a partir de clippings da imprensa local e 

nacional convergentes com as pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal de Santa 

Maria. Assim, as notícias servem como elo entre um assunto recorrente na sociedade e conceitos 

e comunicados de pesquisa discorridos pelos pesquisadores. 

 

Resultados e Discussão 

Os projetos e ações visam efetivar o envolvimento dos petianos em tarefas e atividades que 

propiciem o aprender fazendo e refletindo sobre, bem como promover a atuação dos mesmos 

como agentes multiplicadores, disseminando novas ideias e práticas entre o conjunto dos alunos 

do curso. As ações de extensão permitem levar à comunidade temas de interesse, com o intuito 

de debater com o público sobre temas sociais e aproximar a comunidade da academia de forma 

didática. Espera-se ampliar a participação da população em geral nos debates acadêmicos. Isso 

possibilitará um aumento da visibilidade dos cursos e das discussões que ocorrem no PET 

CiSA, promovendo um espaço de socialização dentro da academia. 

 

 

Conclusões 

Entende-se que as ações propostas possibilitam o desenvolvimento de novas práticas e 

experiências pedagógicas no âmbito do curso e o desenvolvimento de ações, que procurem 

integrar o ensino, a pesquisa e a extensão. As ações de ensino promovem a aprendizagem 

baseada em problemas, mediante o visa aprimoramento tanto do conhecimento individual 

quanto do coletivo, engajando os participantes na investigação crítica para a solução de 

problemas reais. Destaca-se ainda a aprendizagem colaborativa, a qual estimula estudantes a 

trabalharem conjuntamente para atingir metas compartilhadas. Requer o compartilhamento de 

ideias e a aprendizagem entre os pares. De outro lado, a produção colaborativa, que implica a 

aprendizagem pela prática. Imersão na aprendizagem por meio da ação explorando a 

criatividade e liberdade de expressão, linguagens e perspectivas. Finalmente, a pesquisa ação-

participante, onde o conhecer, o agir e o construir ocorrem simultaneamente numa relação 

dialética e colaborativa. 
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PET Diálogos: a roda de conversa como uma ferramenta de integração 
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PET Geografia, UFPE, Recife, Pernambuco. 

 

EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

Resumo 

Em 2019, o PET Geografia UFPE decidiu promover uma atividade inédita na história do grupo 

que reforçasse diferentes eixos trabalhados pelo tripé da universidade brasileira - ensino, 

pesquisa e extensão. Assim surgiu o projeto PET Diálogos, dedicado à organização de debates 

bimestrais, onde a proposta é discutir textos, livros ou qualquer outro material de apoio para 

alguma temática. A atividade é aberta ao público em geral, com foco nos graduandos, pós-

graduandos, e docentes da Geografia e outras áreas afins. O objetivo é estimular o contato e a 

troca de experiência entre todos os envolvidos com o saber geográfico na sua totalidade. O 

primeiro encontro foi realizado em março do ano corrente, com resultados positivos, 

evidenciados pelo grande número de inscrições no debate, bem como pelo engajamento dos 

participantes quando da sua realização. 

 

Palavras – chave  

Diálogo. Integração. Conversa. 

 

Introdução 

Criado a partir da proposta da união entre as atividades de ensino e extensão, o PET 

Diálogos foi pensado para suprir a necessidade de uma atividade que abordasse mais de uma 

das temáticas trabalhadas pelo tripé universitário, ensino, pesquisa, e extensão, e que fosse 

promovida pelo PET Geografia. Responsável por integrar regularmente alunos da graduação, 

pós-graduação, docentes e discentes de outras instituições, que demonstrem interesse pelas 

diferentes temáticas apresentadas na atividade, o PET Diálogos promove o debate liderado por 

um texto de apoio e um mediador, onde são trabalhadas experiências teóricas e empíricas a 

partir deles. 

_____________________ 
¹ PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Geografia UFPE e discente do curso de Geografia da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

² PETiano/a discente (não-bolsista) do grupo PET Geografia UFPE e discente do curso de Geografia da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

³ PETiano tutor do grupo PET Geografia UFPE e docente do Departamento de Ciências Geográficas da 

UFPE. 
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 O texto trabalhado no primeiro encontro, intitulado “A Educação de um Geógrafo”, de 

Carl Sauer, foi escolhido por ser um texto com uma linguagem compreensível, capaz de 

conversar tanto com recém-ingressos, quanto com discentes veteranos do curso. Outro fator 

que favoreceu o texto em questão foi o seu pertencimento à bibliografia da disciplina de 

Geografia Cultural, ministrada pelo Professor Doutor Caio Augusto Amorim Maciel –

convidado para a mediar o primeiro debate -, de forma que a temática estava dentro de sua linha 

de pesquisa, inclusive sendo ele responsável pelo Laboratório de estudos sobre espaço, cultura 

e política (LECGEO). De acordo com o Manual de Orientações Básicas (MOB):  

 

As atividades extracurriculares que compõem o Programa têm 

como objetivo garantir aos alunos do curso oportunidades de vivenciar 

experiências não presentes em estruturas curriculares convencionais, 

visando a sua formação global e favorecendo a formação acadêmica, 

tanto para a integração no mercado profissional quanto para o 

desenvolvimento de estudo em programas de pós-graduação. 

 

 Portanto, este trabalho tem como objetivo evidenciar como uma atividade baseada 

no diálogo se torna essencial para os valores do PET e para um melhor convívio da 

comunidade acadêmica em geral, indo além do ensino superior e abrindo espaço para 

discentes que ainda não tiveram a oportunidade de ingresso no mesmo, além de 

modernizar as práticas de ensino e extensão promovidas pelo PET Geografia.  

 

Metodologia 

A priori a metodologia aplicada foi a partir da disponibilização do texto de Carl Sauer - A 

Educação de um Geógrafo (2000). O contato com os convidados foi realizado através da 

disposição de um formulário nas redes sociais do PET Geografia, para inscrição prévia na 

atividade. Posterior a isto, houve o debate aberto junto ao convidado e mediador do diálogo, o 

Professor Caio Maciel.                    

Para a primeira realização da atividade, houve a discussão em grupo da proposta junto 

aos PETianos do PET Geografia, para que posteriormente fossem realizados questionários com 

os participantes a fim de contribuírem com sugestões de leitura, envolvendo a graduação, pós-

graduação, doutores, alunos de outros cursos ou de outras instituições de ensino. No encontro, 

houve o que Minayo (2009) propõe que é a observação participante, ou seja, o pesquisador 

observa os interlocutores e faz também parte das relações. Minayo diz:  
 

A filosofia que fundamenta a observação participante é a 

necessidade que todo pesquisador social tem de relativizar o espaço 

social de onde provém, aprendendo a se colocar no lugar do outro. 

Como já dissemos anteriormente, no trabalho qualitativo, a 

proximidade com os interlocutores, longe de ser inconveniente, é uma 

virtude e uma necessidade. (2009, pág. 70) 
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 Diante disso, a metodologia proposta evidencia a necessidade do diálogo com outras 

pessoas, outras cargas empíricas e racionais, para que haja um fluxo de ideias, confrontos, 

concordâncias e divergências, isto é, sempre em um modo democrático e aberto ao debate, para 

com isso, exercer e fortalecer a cidadania. 
 

A realização do projeto (12/03/2019), como já foi abordado anteriormente, teve como principal 

objetivo quebrar a fronteira do que Paulo Freire chama de educação bancária, onde o professor 

- detentor de “todo” o assunto - deposita informações para os alunos. Sendo assim, a proposta 

teve como intuito abrir o diálogo para diversas pessoas, discentes de variados cursos com 

demasiadas experiências e saberes empíricos, para que assim se estimule o crescimento 

enquanto sociedade.  

 Sabe-se que com tal perspectiva pedagógica, a filosofia e a ação do PET surge como 

antagonista ao modelo vigente. No manual de orientações básicas diz:  

 

O método tutorial permite o desenvolvimento de habilidades de 

resolução de problemas e pensamento crítico entre os bolsistas, em 

contraste com o ensino centrado principalmente na memorização 

passiva de fatos e informações, e oportuniza aos estudantes tornarem-

se cada vez mais independentes em relação à administração de suas 

necessidades de aprendizagem (2006, 6pg. Grifo nosso) 

 

    A promoção de um ambiente onde seja possível a construção de um pensamento crítico, 

independente e autônomo, faz parte do compromisso social do PET, não só alcançando os 

graduandos, mas também alunos da pós graduação, de outras instituições e outros cursos. Não 

obstante, a geografia tem como característica iniciar um tema estipulado e conectar-se com 

demais temas, indo para assuntos dos mais variados, dando pluralidade ao assunto abordado 

(SAUER, 2000). 

A referida atividade, realizada em março de 2019, teve 89 inscrições e a presença de 31 

pessoas, junto ao convidado.  

O texto de Carl Sauer aborda, à grosso modo, uma reflexão da ciência geográfica, entre 

o saber vernacular e o acadêmico, trazendo uma discussão sobre a consciência geográfica. A 

escolha do trabalho de Sauer se deu a partir da afinidade do convidado com a temática e do 

objetivo de construir uma discussão harmônica com os alunos de variados períodos, além de 

participantes de outras instituições.  

No início, foi apresentada a atividade e o seu objetivo aos presentes na sala, que fora 

organizada em círculo, buscando transparecer horizontalidade. Caio Maciel, professor adjunto 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), trouxera consigo uma aula em slides que 

abriu o leque para temas próximos da discussão. Porém, anterior a isso, houve uma 

recapitulação e levantamentos de pontos relevantes e norteadores do debate a ser construído 

durante a prática. 
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Figura 01: Imagem da roda de debate com o Prof. Caio Maciel  

  
Fonte: PET Geografia  

 

Após a primeira rodada, houveram algumas apresentações por parte do convidado sobre 

diversos e inovadores modos de pensar a geografia e maneiras de pesquisar. Há de se comentar 

que existe uma práxis no pensamento geográfico, principalmente na geografia escolar, que 

busca uma dialogicidade entre o meio acadêmico e o ensino básico. Portanto, a ação e reflexão 

a partir do diálogo se mostra eficaz para o processo de aprendizagem ao educando e ao 

educador. Freire em seu livro Pedagogia do Oprimido (2002) afirma:  

 

 

 

 

A autossuficiência é incompatível com o diálogo. Os homens 

que não têm humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do povo. 

Não podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém 

não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é que 

lhe falta ainda muito que caminhar, para chegar ao lugar de encontro 

com eles. Neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos: há 

homens que, em comunhão, buscam saber mais. (FREIRE, 2002, pp. 8, 

itálicos no original) 

 

 

Por conseguinte, o PET Diálogos, tem como orientação a filosofia do PET, que faz e 

abre diálogo com uma educação libertadora e crítica, tendo Paulo Freire como precursor. E 

cabe a geografia o diálogo com os elementos constituintes do espaço, o qual é construído com 

base em seu contexto e história. 
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Conclusões: 

O diálogo democrático se faz necessário para um bom caminhar da sociedade. Em tempos de 

escassez, cabe a iniciativa para tal ato, partindo da educação universitária o PET Diálogos vem 

para alimentar o exercício de debater, conversar e praticar a democracia. O PET Geografia 

também teve intuito de abrir a discussão com alunos da graduação, pós-graduação, egressos, 

professores e pesquisadores tanto de geografia, quanto para outros cursos. 

Paulo Freire, com a educação libertadora e a ética como práxis faz-se com que haja um 

entendimento com Manual de Orientações Básicas do PET, que tem como objetivo a atividade 

grupal para o avanço do trabalho em equipe (MEC, 2006, pp. 6). 

Em vista disso, o PET Geografia pretende continuar o programa, fazendo convites aos 

demais professores e doutorandos para a mediação de assuntos ligados com a ciência 

geográfica.   
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PET EDUCAÇÃO COMO ESPAÇO VIABILIZADOR DE 

MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL 

 

Jeferson dos Santos1; Bianca Santos de Jesus2;  Kamila Junca de Souza²;  Darci Secchi3.  

Jefersonsantos54@gmail.com 

 PET Educação, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso. 

 

EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

Acadêmica  

 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a relevância do Programa de Educação 

Tutorial – PET Educação para a mobilidade acadêmica internacional de um de seus 

membros, realizada em Cuba, no segundo semestre de 2018. Trata-se de um estudo de 

caso, com abordagem qualitativa, utilizando questionário semiestruturado, respondido 

por todos os sujeitos do grupo (13 pessoas). Além das respostas obtidas pelos 

questionários, foi realizado um levantamento documental dos relatórios enviados e 

socializados com o grupo PET. Dessa análise emergiram três aspectos relevantes: a) a 

amizade como facilitadora na resolução de impasses e busca de novos conhecimentos: b) 

A ampliação dos círculos acadêmicos e, c) a formação coletiva como uma estratégia 

didática de grande alcance. Os resultados indicaram que o Programa PET e o Grupo PET- 

Educação foram fundamentais para o desenvolvimento da mobilidade acadêmica, quer 

como instância de apoio material e acadêmico, quer parâmetro para compreender 

iniciativas desenvolvidas em outros países e por outras universidades.  A experiência da 

mobilidade acadêmica internacional obteve um grande proveito para o estudante que 

participou, bem como para os demais membros do grupo. Ao concluir essa iniciativa 

acadêmica e analisar seus resultados, recomenda-se que os demais Grupos PET procurem 

                                                
1 PETiano (bolsista) do grupo PET Educação e discente do curso de Pedagogia da Universidade de Mato 

Grosso. 
2 PETtianas (bolsistas) do grupo PET Educação e discentes do curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Mato Grosso. 
3 PETiano tutor do grupo PET Educação e docente do Instituto de Educação da Universidade Federal de 

Mato Grosso. 
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também viabilizá-la aos seus membros e assim ver ampliado o seu espectro acadêmico, 

cultural e social. 

 

Palavras – chave Mobilidade Acadêmica Internacional; Desenvolvimento Acadêmico; 

Programa de Educação Tutorial. 

 

Introdução 

Por meio das Universidade Pública e das relações que elas constroem com outros 

país e organizações, muitos estudantes tiveram a oportunidade de ingressar em programas 

de mobilidade acadêmica. Este estudo problematizou a vivência de um membro do grupo 

PET Educação que, foi para a “Universidad de Ciencias Pedagogicas Henrique Jose 

Varona” em Cuba, por meio da Organização dos Estados Íbero-Americanos (OEI). O 

denominado “Projeto Paulo Freire", visa a promover a mobilidade de estudantes do 

ensino superior que cursam graduação em carreiras que levam ao exercício da profissão 

docente, através de diferentes experiências em contextos internacionais lhes permitem 

oferecer uma educação profissional e de qualidade ao Serviço Profissional de Ensino. 

Trazendo à tona a experiência não só do aluno, mas de todos os membros do grupo 

com a mobilidade acadêmica, esta pesquisa buscou explicitar e principalmente 

compreender quais os impactos que a vivência do intercambio proporcionou do ponto de 

vista da formação acadêmica para outros estudantes membros do grupo PET e desta forma 

compreender como o PET ajudou durante e após este processo. Entende-se que o processo 

de afastamento do país de origem, embora sendo um período curto de um semestre, pode 

promover um conjunto de aprendizagens que enriqueçam as pessoas, sobretudo no 

sentido da maturidade emocional para assumir situações controversas em seu contexto 

profissional, visto que, em outro país a formação acadêmica possui perspectiva diferente 

daquela que estava sendo construída no país de origem. Definindo como objetivo geral 

de pesquisa: quais as mudanças que os membros do grupo perceberam em seu processo 

de formação acadêmica causadas pelo intercâmbio de um de seus colegas? 

 

Metodologia 

Optou-se pela pesquisa qualitativa por se tratar de um processo que prioriza as 

transformações de cunho humano e intelectual. Por se tratar de um estudo de caso, o 

estudo se concentra no caso particular, considerando-o representativo de um conjunto de 

casos muitas vezes análogos (SAVIANI, 2007, p.123). 

Os sujeitos dessa investigação são membros do grupo PET Educação, e o 

estudante Jefferson dos Santos, que passou pelo processo de mobilidade acadêmica. Para 

resguardar o sigilo dos depoimentos de cada um dos membros do Grupo, foi foram 

adotados nomes de aves do pantanal, atribuídos de maneira aleatória conforme tabela 

abaixo: 

 
Tabela 01 - Membros participante com pseudônimos, sexo, e semestre letivo que cursam. 

 

Nome  Sexo Semestre 
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Tuiuiui Feminino 4° Semestre 

Ema Feminino 4° Semestre 

Arara-Azul Feminino 4°Semestre 

Arara-Vermelha Feminino 3° Semestre 

Seriema Feminino 3° Semestre 

Tachã Feminino 3° Semestre 

Curicaca Feminino 1° Semestre 

Aracuã Feminino 1° Semestre 

Garça-Cinza Feminino 1° Semestre 

Tucano-Açu Feminino 1° Semestre 

Tesourinha Feminino 1° Semestre 

Beija-flor Feminino 1 ° Semestre 

Gavião Masculino 3° Semestre 

 

As perguntas foram organizadas em um formato que estimulou a reflexão dos 

estudantes acerca da graduação com a mobilidade acadêmica. Para a aplicação do 

questionário foi utilizado os correios eletrônicos dos sujeitos, sendo enviadas e 

posteriormente respondidas por eles. 

 

Resultados e Discussão 

A seguir são apresentados os temas identificados nas entrevistas e relatórios 

analisados. Foram os seguintes os aspectos destacados:  a) “A amizade como facilitadora 

na resolução de impasses e busca de novos conhecimentos”, “transformações 

acadêmicas”; b) “A ampliação dos círculos acadêmicos e, c) a formação coletiva como 

uma estratégia didática de grande alcance”. Eles correspondem a três grandes dimensões 

que os membros do grupo PET consideraram mais relevantes como resultado da 

experiência de mobilidade acadêmica internacional.  No conjunto, os temas formam uma 

síntese indicativa da realização da tríade ensino, pesquisa e extensão. 

No primeiro tema, amizades como facilitadora de conhecimento, as entrevistas 

mostraram que os vínculos afetivos com os colegas são essenciais para a conciliação de 

graduação e mobilidade acadêmica. Além do sentimento de pertencer a um grupo, as 

amizades possibilitam e facilitam a partilha de experiências que foram além das contidas 

nos relatórios produzidos pelo intercambista,  uma vez  que esses se comunicavam através 

de redes sociais quitando as dúvidas dos colegas sobre a mobilidade e recebendo o apoio 

dos colegas do PET em caso de dificuldades uma vez que o processo inicial para participar 

do processo seletivo da mobilidade se mostra muito burocrático, o que levou o aluno que 

estava participando deste processo a um estado emocional bem abalado e as conversas e 

abraços de colegas foram fundamentais para sua persistência na entrega de documentos. 

FRITZEN (1987, p.50) afirma que “As relações humanas são primordiais para o 

desenvolvimento individual intelectual de cada ser humano, já que graças a estes laços se 

constituem as sociedades.” O primeiro argumento levantado através da entrevista  revela 

a importância das amizades e o segundo argumento expõe que embora tenham situações 

facilitadoras, antes e após a mobilidade, pois durante o convívio com as pessoas de outro 
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país foi difícil inicialmente, a palavra saudade aparece no argumento de Gavião, 

entretanto com a ajuda dos colegas o mesmo pode superar a saudade e construir amizades 

durante o processo.  

O segundo grande tema “A ampliação dos círculos acadêmicos”, dos 12 membros 

entrevistados 6 não tinham conhecimento acerca da existência de uma Secretaria de 

Relações Internacionais na universidade e nem da possibilidade de se realizar uma 

mobilidade acadêmica, visto que, também se tratavam de membros que se encontravam 

no 1° semestre.  O auxílio no valor de 400 R$ foi um dos fatores que auxiliaram o membro 

que realizou a mobilidade acadêmica, pois segundo Gavião: “Com o valor da bolsa eu 

pude adquirir e investir melhor nas práticas que eu possuía durante a mobilidade, além de 

me auxiliarem nos passeios que realizei no país.” Desses argumentos percebemos que o 

PET facilitou financeiramente para que Lucas realmente se entregasse a sua experiência 

no intercambio. Ainda pensando processo de transformação acadêmica, as experiências 

anteriores com projetos e grupos de pesquisa se mostraram importantes para o bom 

desenvolvimento do aluno em sua mobilidade, uma vez que ao chegar no país de destino 

o acadêmico buscou compreender tais questões na universidade que ele se encontrava. 

E por fim a “A formação coletiva como uma estratégia didática de grande 

alcance”, dos 12 entrevistados mais de 50% apontaram que a ouvirem e compartilharem 

da experiência do colega, despertou o desejo de realizar a mobilidade acadêmica em 

semestres futuros, bem como saber como lidar com editais e a certeza de que pode contar 

com os demais colegas do PET para a retirada de dúvidas em relação ao edital.  Todos 

apontaram que a produção dos relatórios foi de suma importância para compreender todo 

esse processo de mobilidade acadêmica internacional, Ema destacou que “Foi 

principalmente compartilhar os relatórios para observar o cotidiano de um colega que 

estuda em outro país através da mobilidade acadêmica, como ele foi recebido pela 

universidade de como ele está se adaptando”. Foi importante também saber que a 

universidade que recebeu o estudante também fez suas análises reflexões do significado 

de manter e incrementar tal política de âmbito internacional. Algo importante identificado 

por Gavião em sua formação foi o tutor do grupo “Em minha mobilidade pude ter dois 

professores me auxiliando um vinculado com a Secretaria de Relações Internacionais e o 

tutor do grupo tinha a tranquilidade que se um não pudesse sanar dúvidas e inseguranças 

o outro estaria disponível”. 100% dos entrevistados afirmaram que recomendariam a 

mobilidade acadêmica internacional a colegas 

Os quatro relatórios foram divididos e demarcados pelo ensino, pesquisa e a 

extensão, a tão conhecida tríade acadêmica a qual é embasada no artigo 207 da 

Constituição Brasileira de 1988 que dispõe: “as universidades [...] obedecerão ao 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” Nos relatórios se 

encontra destacado como conferir à tríade acadêmica uma melhor “organicidade”. 

Analisando os tópicos de ensino dos relatórios, todos apresentam elementos que se 

relacionam ao primeiro tema, amizades como facilitadora do conhecimento, uma vez que 

trabalhava a realidade da sala de aula e sua interação e desenvolvimento com a professora 

e colegas de sala. 
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Já no tocante à pesquisa, os relatórios evidenciam as transformações acadêmicas 

e os novos campos de estudo, uma vez que expressam o vínculo direto com as práticas 

escolares. 

Por fim, o estudo aponta que a extensão foi alcançada, tanto pela integração com 

os demais membros do programa oriundos de vários países, quanto pelos grupos de debate 

formais e informais, pelos programas de visitas às escolas, pelo convívio entre 

orientadores e estudantes e pela experiência de conhecer uma universidade com 

parâmetros e indicadores bastantes diversos das que conhecemos no Brasil  

 

Conclusões: 

Diante do exposto, entende-se que a experiência de se realizar uma mobilidade foi 

proveitosa não só a pessoa que estava realizando a mesma, mas também a todos os 

participantes do grupo PET, pois mais do que simplesmente uma experiência em relação 

a formação acadêmica em outro país, permitiu uma reflexão para as diversas maneiras de 

formação docente e acima de tudo refletir acerca da própria formação. Ademais, expandiu 

os olhares dos futuros docentes a novas percepções de mundo. Por fim, esta investigação 

propiciou a ressignificação para o grupo PET Educação das relações e aprendizagens 

vividas no contexto de sua própria universidade. Ela favoreceu a realização de 

importantes reflexões acerca do papel que o grupo PET assumiu na graduação e para o 

aluno que realizava a mobilidade na tomada de consciência das transformações geradas 

pela mobilidade acadêmica nos países de destino e de origem do mesmo. Evidenciou-se 

a necessidade e o desafio de oferecer oportunidades e espaço para que os alunos 

intercambistas socializem a sua experiência vivenciada, e o PET Educação nesta ocasião 

se apresentou como esse espaço de socialização, fortalecendo a imagem da instituição e 

favorecendo o conhecimento. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

Resumo 

A presença diária da Ciência e suas especificidades na vida cotidiana justificam sua 

disseminação por meio de textos, imagens, websites e vídeos e sua dinamicidade na vida das 

pessoas fundamenta o Ensino de Ciências como parte da formação cidadã. Neste contexto, o 

YouTube se destaca como uma ferramenta para difusão de vídeos, onde foi estruturado pelo 

grupo PET Ciências da Natureza vídeos educativos nessa plataforma, PET EXPLICA, 

visando unificar a divulgação científica e refletir sobre as diferentes abordagens para o ensino 

de Ciências da Natureza no Curso Preparatório Popular Goitacá (CPPG). A metodologia do 

presente trabalho se deu por meio de quatro etapas: revisão bibliográfica, levantamento de 

dados, criação do PET EXPLICA e sequência de aulas ministradas no CPPG. A utilização dos 

vídeos educativos como recurso metodológico nas aulas de Ciências da Natureza encontra-se 

em pleno desenvolvimento e corroborando com os resultados finais esperados. Com os 

resultados preliminares, pode-se perceber que os alunos consideram interessante a prática de 

utilizar vídeos a fim de dinamizar as aulas, sendo o recurso audiovisual uma estratégia 

promissora nas aulas, além de contribuir para a divulgação da Ciência.  
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Palavras – chave  

Divulgação Científica; Vídeos; Ensino de Ciências. 

  

Introdução 

 Vivemos em um tempo singular da história humana, novas tecnologias vêm tomando 

conta do nosso cotidiano e modificando a maneira como aprendemos e nos comunicamos. As 

novas gerações, que já nasceram inseridas nesse contexto, parecem se adaptar com muita 

rapidez e trafegam por entre essas novidades tecnológicas com mais desenvoltura, não 

obstante, são chamados de “nativos digitais”.  

A agilidade com que recebemos as informações bem como a facilidade de acesso as 

tecnologias digitais refletem o profundo avanço tecnológico na atualidade. Tal expansão, 

tecnológica e digital, conta com diferentes plataformas de disseminação de informações. 

Conforme Gouvêa (2000) faz-se necessário a divulgação científica e tecnológica como função 

educativa possibilitando a ampliação e compreensão de ciência e tecnologia a todos os 

públicos da sociedade. Esta divulgação científica pode se dar por inúmeros meios como 

museus, escolas, rádios, televisão, revistas, vídeos, jornais, e internet com blogs e websites. 

O PET Ciências da Natureza do Instituto Federal Fluminense é formado por 

integrantes discentes de licenciatura e busca em suas atividades entender como os professores 

de Ciências tem se adequado a essa nova realidade, visto que essa revolução tem 

consequência na prática pedagógica dos mesmos. Dessa forma, busca-se repensar o ensino e, 

sobretudo a maneira de ensinar.  

 

Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo.  O mundo 

pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, 

a exigir deles novo pronunciar. (FREIRE, 1987, p.93). 

 

Diante dessa problemática, visando unificar a divulgação científica e refletir sobre as 

diferentes abordagens para o ensino de Ciências da Natureza bem como a disseminação da 

ciência, foi estruturado pelo grupo PET Ciências da Natureza, um regime de vídeos 

educativos na plataforma YouTube, PET EXPLICA, com o intuito de difundir o conhecimento 

científico por meio de vídeos com experimentos, paródias, e explicações de determinados 

conteúdos, além de utilizá-los como recurso metodológico nas aulas de Ciências da Natureza 

no Curso Preparatório Popular Goitacá (CPPG).  

O público-alvo do CPPG são alunos do terceiro ano do Ensino Médio de diferentes 

escolas públicas do município de Campos dos Goytacazes, ofertado no Instituto Federal 

Fluminense. O grupo PET Ciências da Natureza participa ativamente do projeto, sendo 

responsável pela coordenação do núcleo de Ciências da Natureza e por ministrar as aulas 

referentes às disciplinas de química, física e biologia, utilizando assim os vídeos com a 

intenção de tornar as aulas mais dinâmicas e auxiliar no processo de ensino aprendizagem. 
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Portanto, o objetivo do presente trabalho consiste em usar de estratégias que ajudem a 

trazer o mundo vivencial do aluno para o ambiente escolar e uma das maneiras de fazê-lo, é 

usar os recursos da linguagem audiovisual e, mais especificamente, as possibilidades do 

YouTube como ferramenta pedagógica no ensino de Ciências, além de cooperar para a 

popularização da Ciência.  

 

Metodologia 

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza exploratória qualitativa que 

visa elucidar quais motivos levam os estudantes a buscarem vídeos que os auxiliem em seus 

estudos nas disciplinas de biologia, física e química. Para Gil (2002), esse tipo de pesquisa 

esclarece um problema existente, deixando-o mais compreensivo. No mais, segundo 

Goldenberg (1997), a pesquisa qualitativa enquadra-se na compreensão mais profunda de um 

grupo social, e não somente em uma representatividade numérica. Cabe ressaltar que essa 

análise é intencional e como cenário desta pesquisa, temos alunos do terceiro ano do Ensino 

Médio que participam do CPPG.  

Em um primeiro momento, houve a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre os 

seguintes temas: divulgação científica, vídeos educativos, aprendizagem significativa e a 

inter-relação entre eles. Esses temas foram explorados e debatidos pelo grupo que identificou 

a relevância não somente para o contexto da sala de aula, mas também para a aprendizagem 

do aluno fora dela, além de auxiliar na divulgação científica, colaborando para que as 

informações relacionadas à Ciência alcancem um público maior. 

A coleta de dados envolveu, em um segundo momento, a aplicação de um questionário 

como etapa preliminar da pesquisa, buscando identificar o perfil dos estudantes, seus hábitos 

de consumo de informação e a relevância da utilização dos vídeos em sala de aula com o 

intuito de facilitar a compreensão acerca dos conteúdos ministrados. O questionário (Tabela 

1) contém oito perguntas, sendo uma delas com o objetivo de identificar a faixa etária desses 

participantes e sete perguntas com intuito de conhecer o método de estudo dos participantes 

dentro e fora da sala de aula, questionando-os a respeito da utilização mais frequente da 

internet (notícias, pesquisas escolares, redes sociais e vídeos), se possui acesso à internet em 

casa e se o uso da internet e de vídeos são hábitos periódicos entre os alunos para estudar 

Ciências.  

O terceiro momento consistiu em criar o PET EXPLICA, isto é, um regime de vídeos 

educativos na plataforma YouTube visando divulgar a ciência com o propósito de contribuir 

para a democratização do conhecimento científico e utilizar os mesmos em sala de aula como 

um instrumento enriquecedor que possibilita ao educando um maior entusiasmo durante as 

aulas. 

O grupo PET Ciências da Natureza encontra-se em pleno desenvolvimento de uma 

sequência de aulas de química, física e biologia, sendo estas ministradas no CPPG. Nessas 

aulas os vídeos são inseridos como recurso metodológico, tendo como objetivo principal 

contribuir para o processo de ensino aprendizagem.  
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Ao final da sequência de aulas, um questionário será novamente aplicado com intuito 

de analisar os resultados da utilização dos vídeos nas aulas, indagando aos alunos o 

aproveitamento e sua contribuição na aprendizagem, bem como a dinamização das aulas de 

Ciências da Natureza.  

 

Resultados e Discussão 

 Com o intuito de conhecer melhor como se dá a relação dos alunos com as novas 

mídias e com a linguagem audiovisual, além de verificar a utilização dessa linguagem na sala 

de aula, foi aplicado um questionário prévio nas duas turmas do CPPG, contabilizando 62 

estudantes.  

O gráfico 1 evidencia que os alunos consideram interessante a prática de utilizar 

vídeos a fim de dinamizar as aulas, seja apresentando imagens que ilustram esquemas ou 

filmes que abordam a temática trabalhada pelo professor, e isso vem sendo discutido em 

pesquisas como a de Arroio, Diniz e Giordan (2005). Eles ressaltam que quando um recurso 

audiovisual direcionado ao aluno é utilizado pelo professor, busca-se motivar o discente a 

interagir em suas aulas, sendo um diferencial no processo de ensino e aprendizagem para 

formação dos alunos (SANTOS; ARROIO, 2008; 2009). 

 

Gráfico 1: Opinião dos alunos a respeito da utilização de vídeo nas aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

  Outro aspecto relevante pode ser destacado em virtude da expansão tecnológica e 

digital, onde o acesso à internet nos lares tornou-se predominante. A fim de certificar o acesso  
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à internet nos lares dos alunos e salientar a possível utilização dos vídeos educativos no 

âmbito domiciliar, os alunos foram indagados a esse respeito. O gráfico 2 ilustra que os 

alunos, em sua maioria, possuem acesso à internet nos lares e assim, evidencia que em casa os 

alunos podem ter acesso aos vídeos, popularizando e compreendendo a ciência e a tecnologia 

de forma educativa, conforme Gouvêa (2000). 

 

Gráfico 2: Acesso à internet em casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Vale ressaltar que os resultados da etapa preliminar elucidam a propícia utilização dos 

vídeos como recurso eficaz na divulgação e ensino da ciência. Para mais, a aplicabilidade dos 

vídeos nas aulas de ciências do CPPG encontra-se em pleno desenvolvimento corroborando 

com os resultados esperados. Espera-se que ao final da sequência de aulas, o uso da 

linguagem audiovisual se destaque como um instrumento enriquecedor e facilitador no 

processo de ensino aprendizagem, aproximando o mundo vivencial do aluno ao ambiente 

escolar.  

 

Conclusões 

Com os resultados preliminares ressalta-se a grande influência que os vídeos 

educativos podem exercer como ferramenta de ensino e aprendizagem para a formação crítica 

e científica dos estudantes, onde a linguagem audiovisual presente no mundo vivencial do 

aluno, é um recurso promissor no ensino de Ciências e na popularização da mesma. Para 

mais, constata-se que vídeos do PET EXPLICA refletem dentro e fora de sala de aula, 

possibilitando que a Ciência se aproxime de um público maior e permitindo o contato com 

assuntos relevantes para a formação do cidadão. 
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1. DO USO DE IMAGENS E TABELAS 

 

1.1. IMAGENS 

 

Figura 01: Interface de abertura dos vídeos do YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: Elaborado pelos autores 
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1.2. TABELAS 

Tabela 01: Questionário Diagnóstico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Prezado(a) aluno(a), o presente questionário é parte integrante de uma pesquisa. Sua 

participação é importante. Agradecemos imensamente sua colaboração! 

1-  Qual é a sua idade?    

A (   ) 15 anos  B (   ) 16 anos  C (   ) 17 anos  D (   ) 18 anos  E (   ) Mais de 18  

2- Possui acesso à internet em casa? A (    ) Sim  B (    ) Não  

3-Qual o tipo de utilização mais frequente da internet?                                       
Enumere de (0) a (4) para as funções, sendo (0) para a menos utilizada de todas e 

(4) para a mais utilizada de todas.    

(    ) Notícias  (    ) Pesquisa Escolar  (    ) Redes Sociais  (    ) Ver vídeos 

4-Você usa o YouTube com que frequência?   

A (    ) Todos os dias  B (    ) Quase todos os dias  C (    ) Raramente  D (    ) Nunca 

5-Os professores de ciências (Química, física e biologia) fazem usos de recursos 

audiovisuais (vídeos) utilizando computadores?  

A (    ) Sim         B (    ) Não 

6-Quanto à utilização de vídeos em sala de aula, você:  

A (    ) Acha interessante  B (    ) Desaprova o uso   C (    ) É indiferente 

7-Se os professores de ciências (química, física e biologia) utilizassem vídeos 

em sala de aula você:  

A (    ) Se interessaria mais pelo assunto  B (    ) Ficaria indiferente  C (    ) Acharia 

maçante 

8-Com a utilização de vídeos você esperaria: 

A (    ) Entender melhor o conteúdo   

B (    ) Tem mais dificuldade em entender o conteúdo  

C (    ) Acha que não interfere no seu aprendizado 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação  

 

 

Resumo 

O PET Bioquímica juntamente com o PET Biologia e o PET Nutrição da Universidade 

Federal de Viçosa firmaram uma parceria que deu origem ao projeto intitulado: PET Fazendo 

Ciências. O projeto consistiu na realização de ações e atividades com alunos de escolas 

estaduais de Viçosa que permitiu a conexão dos temas saúde e nutrição, além de promover 

uma aproximação da Universidade aos estudantes, que tiveram a oportunidade de manusear 

ferramentas e conhecer as estruturas laboratoriais, instigando assim o interesse e inserção no 

ambiente acadêmico científico, e gerando uma maior democratização da ciência. Foram 

convidados vinte alunos de duas escolas situadas na cidade que em conjunto, desenvolveram 

duas atividades por dia com grupos alternados. Ao longo dos cinco dias que antecederam as 

férias de julho, temas como do que os alimentos são feitos, como são feitos e o impacto na 

saúde foram discutidos e aplicados de forma lúdica e interativa. Por fim, houve um “quiz” 

para avaliar o desempenho dos estudantes quanto ao que foi apresentado durante a semana, 

sendo que a equipe vencedora teria prioridade na hora da atividade final ao poder escolher a 

receita saudável a ser preparada pelos participantes. Diante disso, o projeto conseguiu 

proporcionar uma democratização do conhecimento e da Universidade, além de promover 

uma maior interação entre os grupos PETs de diferentes cursos. 
  

Palavras – chave  

Nutrição; Saúde; Democratização da ciência; 
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A Universidade surgiu no século XIX, de modo excludente e com uma visão para as 

necessidades apenas de uma classe da sociedade. A partir da proclamação da República houve 

uma maior flexibilização do ensino. Porém ainda continuou muito elitista. Quanto mais 

aumenta a desigualdade social no país, maior é a discrepância no número de alunos com 

integral acesso ao estudo superior. Ao longo do tempo foram criadas então ações que 

procuraram incluir diferentes classes sociais dentro da Universidade, como por exemplo, 

através de cotas para acesso a vagas. Contudo, nenhuma dessas ações paliativas mudou de 

fato a falta de acesso e a segregação que é enraizada no país e permanece até os dias atuais.  

A Universidade não é um mero espelho da sociedade, pois além de ser um espaço de 

reprodução das relações sociais e políticas, ele também atua sobre a sociedade. Essa 

intervenção se dá através da formação, da pesquisa e da intervenção na sociedade. 

(LIMA,2011). Contudo, é notório que a relação entre a Universidade e a sociedade é frágil e 

deve ser fortalecida de alguma forma, para que seja homogêneo e maior o desenvolvimento 

do país e da educação. 

Desse modo, o cenário do início da história do Brasil revela como o brasileiro herdou 

um país com saldo de uma elite escravagista e uma massa de destituídos. Mas também que, ao 

longo dos tempos, nasceram lideranças e movimentos sociais com consciência e organização 

para reinventar a própria pátria. Um exemplo é o Programa de Educação Tutorial (PET) que 

consiste em grupos de discentes da graduação orientados por um docente em algumas 

universidades do Brasil e engloba uma diversidade de cursos que articulam atividades que são 

orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O programa 

se enquadra em uma modalidade de investimento acadêmico em cursos de graduação para o 

desenvolvimento de compromissos epistemológicos, pedagógicos, éticos e sociais. 

(MOB,PET 2014), de modo a desenvolver a formação acadêmica e a responsabilidade social 

de cada integrante. 

Além disso, os grupos são regidos por alguns princípios e um deles é o de 

interdisciplinaridade que é de fato aplicável no geral para questões e demandas geradas em 

algumas atividades de extensão realizadas com comunidades externas à universidade, como 

escolas, povoados que possibilitam a integração interdisciplinar. Além disso, existem 

questões que envolvem algumas realidades complexas que exige uma intervenção de forma a 

englobar diversos conhecimentos para resolução ou encaminhamento. Dessa forma, a busca 

por parceria entre os grupos PETs para realização de projetos é feita para enriquecer a 

organização, a realização e o impacto da atividade. 

Diante do exposto, o projeto PET Fazendo Ciências foi realizado com o intuito de 

permitir uma troca de experiências e conhecimentos entre os grupos PET de bioquímica, 

biologia e nutrição da Universidade Federal de Viçosa. Além disso, teve o objetivo de 

promover uma maior democratização da ciência, de modo a integrar alunos de escolas 

estaduais da região de Viçosa ao meio acadêmico científico, permitindo um entendimento 

lúdico e divertido sobre questões básicas de saúde e nutrição. O projeto também serviu para 

instigar a curiosidade e interesse desses alunos para a realidade dentro da universidade. 
   

Metodologia 

Inicialmente foi firmada a parceria entre os grupos PET bioquímica, biologia e 

nutrição. No início todos os grupos se reuniram para discussão do projeto e posteriormente 

dois representantes de cada PET foram nomeados para se reunirem quinzenalmente para 

acertar os detalhes e discutir a demanda de cada grupo juntamente com os professores  
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tutores. Decidiu-se a data do evento, com base nas atividades acadêmicas de cada petiano e 

dos três grupos PET. O evento ocorreu na semana que antecedia as férias de julho de 2018, do 

dia 09 ao dia 13 de julho no período da tarde. O tema escolhido foi saúde e nutrição por 

abordar de maneira geral a bioquímica, a biologia e a nutrição. Do mesmo modo, foi decidido 

o número de alunos que iriam participar, por conta da estrutura dos laboratórios de ensino da 

Universidade. Sendo assim, foi criada uma turma com 20 alunos, sendo 10 alunos da Escola 

Estadual Dr. Raimundo Alves Torres e 10 alunos da Escola Estadual José Lourenço de 

Freitas, ambas situadas em Viçosa. A escolha das escolas levou em consideração a 

participação e o acolhimento perante outras atividades dos grupos. Foi realizado um pedido de 

camisas para os participantes do evento e a arte foi proposta pelo PET biologia com 

aprovação de todos os PETs envolvidos. 

A partir do tema, foram discutidas entre os PETs as atividades lúdicas e divertidas que 

seriam realizadas ao longo do evento e foi separado duas atividades por grupo. Uma vez 

concluída a programação, coube a cada PET a busca dos protocolos e manuais técnicos da 

Universidade, a procura dos equipamentos a serem usados, assim como a reserva dos locais 

de realização. Os grupos PETs foram divididos, de modo que houvesse integrantes de cada 

grupo em cada atividade, e para a participação de todos foi feita também uma divisão por 

pessoas nos dias do evento. Dessa forma, houve um treinamento uma semana antes para que 

todos soubessem auxiliar na hora da execução das atividades. O delineamento temático das 

atividades de acordo com o tema escolhido está representado da tabela 1, e os temas 

englobados buscam relacionar saúde e nutrição. Na semana do evento foi disponibilizado uma 

van para o transporte dos participantes da escola para a Universidade. Foi feita a entrega das 

camisas e um jaleco de tnt descartável para uso durante as atividades. 

O PET- Bioquímica ficou responsável por propor atividades do primeiro dia. Foram 

utilizados os laboratórios de ensino do Departamento de Bioquímica e Biologia molecular e 

foi realizado o cultivo de microrganismos onde foi feita estria de bactérias Lactobacillus 

obtidas do leite fermentado em meio seletivo e em leite para permitir fermentação do açúcar. 

Posteriormente, eles puderam observar as amostras em lâminas utilizando um microscópio de 

luz. Além disso, foi observada a fermentação através de experimentos com massa de pão, 

bexiga e levedura, aonde foi possível observar a produção de dióxido de carbono em massas, 

compreendendo como ocorre a fabricação de pães e de bolos, por exemplo. Além disso, eles 

puderam entender de forma prática e lúdica a diferença de fermento biológico e químico. Foi 

realizado também a determinação do pH de alguns alimentos como refrigerate, suco de 

caixinha, tomate, vinagre e bicarbonato usando o pHmetro e fitas de medição, o que permitiu 

um entendimento sobre a importância dos microrganismos no dia a dia e como é a acidez ou 

basicidade dos alimentos que consumimos diariamente. 

No segundo dia, os produtos das fermentações foram analisados por testes sensoriais e 

bioquímicos, e o objetivo foi introduzir o conceito de metabolismo e fermentação, e explicar 

como o homem usa estes processos na produção de alimentos. Além disso, foi realizada uma 

visita a Unidade de Pesquisa e Conservação de Bromeliaceae (UPCB) para mostrar o 

surgimento e evolução das plantas, bem como os processos de polinização e fecundação da 

flor, que geram os alimentos que consumimos rotineiramente. 
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No terceiro dia foram mostrados alguns alimentos industrializados (biscoito recheado, 

macarrão instantâneo, refrigerantes, sucos artificiais, e outros) e a quantidade real dos 

ingredientes assim como o impacto para a saúde. Houve ainda a aferição das medidas 

corporais dos participantes e explicações sobre as relações das medidas com o estilo de vida. 

No quarto dia os estudantes participaram da análise sensorial de sorbets (sabor manga e 

morango), para depois prepará-los. Além de prepararem sorbet de inhame, com o intuito de 

demonstrar que existe possibilidade de consumir alimentos saudáveis e ainda sim, saborosos. 

Depois foi realizada uma atividade física associada a um concurso de fotos do campus, de 

modo a ressaltar a importância das atividades físicas, mostrando como podem ser prazerosas e 

integradas com outras atividades rotineiras, além de apresentar alguns espaços da UFV aos 

participantes. 

No último dia, os participantes foram divididos em equipes e foi aplicado um “quiz” 

com questões criadas pelos próprios petianos a fim de avaliar o conhecimento adquirido pelos 

participantes durante a semana. Foram disponibilizadas receitas de cupcakes (com iogurte, 

chia e aveia), pão de queijo, sanduíche natural, bolo verde (couve) e sucos naturais (fanta 

laranja caseira: cenoura; e suco verde: couve, limão e maracujá) para a preparação de um 

lanche. A escolha de qual receita preparar levou em conta a classificação durante o quiz. Por 

fim os participantes receberam um certificado que foi feito e impresso pelos petianos. 

 

 

Tabela 01: Delineamento temáticos das atividades por dia do evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Bianca 

Fonte: PET Bioquímica, PET Biologia, PET Nutrição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA TEMA 

Dia 01: Segunda feira 
De que são feitos os 

alimentos? 

Dia 02: Terça feira 
Como são feitos os 

alimentos? - parte I 

Dia 03: Quarta feira 
Como são feitos os 

alimentos? - parte II 

Dia 04: Quinta feira 
Qual o impacto dos 

alimentos para a saúde? 

Dia 05: Sexta feira Gincana 
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Figura 01: Realização das atividades do primeiro dia de evento 

 
Fonte: PET-Bioquimica 

 

Figura 02: Alguns integrantes do PET Bioquímica durante o evento 

 
Fonte: PET-Bioquímica 

 

 

Resultados e Discussão 

Foi possível conectar os alunos do ensino médio de duas escolas estaduais de Viçosa 

com os espaços da Universidade, além de contribuir com a conscientização e educação dos 

participantes sobre boas práticas de alimentação, como cuidar melhor da saúde, biomoléculas 

constituintes dos alimentos, e diversas informações envolvendo saúde e nutrição. Além disso, 

os participantes vivenciaram experimentos práticos em laboratórios, nos quais tiveram 

oportunidade de conhecer equipamentos, vidrarias e protocolos básicos de um ambiente 

científico. O evento então, permitiu uma maior integração entre os grupos PETs na hora da 

realização, de modo que foi realizado uma capacitação indireta em cada petiano através dos 

treinamentos aplicados. Em todas as atividades realizadas, havia representantes de todos os 

grupos para o auxilio dos participantes e foi realmente enriquecedor ver a empolgação e o 

envolvimento dos participantes em cada atividade realizada. Os participantes mostram no 

final do evento uma noção maior dos bons hábitos para a melhoria da saúde e do bem estar de 

cada um. 
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Conclusões 

A parceria entre o PET bioquímica, biologia e nutrição da Universidade federal de 

Viçosa foi um sucesso, e a realização de um projeto que envolve a tríade: educação, ensino e 

extensão proporcionou um aumento do impacto para a sociedade que teve contato com três 

vertentes do assunto saúde e nutrição, e ainda proporcionou um maior crescimento pessoal e 

profissional dos integrantes do próprio PET. Além disso, cabe dizer que houve uma 

aproximação sociedade universidade, o que acarretou numa maior democratização da ciência 

e proporcionou ciência para todos, de modo a instigar a comunidade quanto ao meio científico 

e o ambiente na Universidade. 
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EIXO TEMÁTICO: Inovação como meio de transformação 

 

 

Resumo 

A fim de auxiliar a adaptação dos calouros do curso de farmácia da Universidade Estadual 

de Maringá, o grupo PET-Farmácia reestruturou o tradicional panfleto do “PET IN 

PHARMA” para um informativo online com informações essenciais para quem está 

ingressando na faculdade. Além disso, o novo informativo contribui com o meio 

ambiente, uma vez que com a mudança, se diminui o consumo de papel que antes era 

indispensável. Para sua elaboração, o grupo se dividiu, para que todos pudessem 

contribuir de alguma maneira. Após a divulgação, a atividade foi avaliada através de um 

questionário de satisfação que foi respondido pelos calouros, onde verificou-se que o 

informativo forneceu o devido auxílio na adaptação dos mesmos, principalmente em 

relação a localização dos blocos que são utilizados por eles no campus. 

 

Palavras – chave  

Revista Online; Informativo; Divulgação; Criação; Meios de comunicação. 

 

Introdução 

Em um breve resgate histórico a imprensa começou a se difundir no Brasil no 

início do século XIX, trazendo características políticas, uma vez que o jornalismo 

brasileiro era dominado por proprietários políticos que se utilizavam deste meio para 

divulgar suas ideias. A princípio, estes jornais possuíam um formato científico, um caráter 

mais erudito, ou seja, não era toda população que tinha acesso (CALLADO, 2002). 

A partir do ano de 1808 foi crescente a criação de meios de leitura impressos, e a 

difusão deste meio de comunicação foi atingindo populações maiores. O surgimento de 
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jornais, folhetos, panfletos, florilégios, foi capaz de atingir grupos sociais como 

comerciantes, artesãos, camponeses, mulheres e crianças. Estes meios de comunicação 

foram disseminados completamente na sociedade brasileira (CAVALCANTE, 2009). 

Com o passar dos anos, acompanhando toda evolução tecnológica, as formas de 

comunicação tiveram novos rumos. Atualmente a estratégia de marketing e divulgação 

tornou-se um mercado de amplo estudo, buscando sempre o aperfeiçoamento. Portanto, 

é uma área que continua em constante mudança, principalmente no comportamento do 

público alvo, pois exige que a divulgação se adapte para atender os interesses de 

determinado grupo (CASAS, 2007). 

A internet, sendo a atual e maior rede de comunicação social global, vem 

moldando formas de educação, trabalho e produção de conhecimento como um todo, 

graças a rápida propagação de informação que ela proporciona. E isto gerou a formação 

de uma nova era no mundo do jornalismo, vindo à tona um jornalismo online. Segundo 

Barbosa “jornalismo online” são portais/sites, que trazem conteúdo direcionado a um 

público específico, sendo ele mais ou menos abrangente dependendo do determinado 

assunto a ser abordado. Critérios estes relacionados diretamente com interatividade, 

hipertextualidade, multimidialidade e customização, contribuindo para a criação de 

conhecimento contemporâneo (BARBOSA, 2001). 

Um dos principais veículos de comunicação do PET-Farmácia da Universidade 

Estadual de Maringá é o “PET IN PHARMA”, panfleto informativo com o intuito de 

divulgar as atividades realizadas e divulgar informações relevantes relacionadas a área da 

saúde (SOUZA et al., 2016). Foi criado em 1996, juntamente com o início do grupo. 

Visando auxiliar na adaptação dos calouros de Farmácia na Universidade Estadual de 

Maringá, o grupo PET-Farmácia reestruturou o tradicional panfleto informativo do grupo 

para um informativo online com informações essenciais para esta adaptação à vida 

universitária, buscando prezar pelo zelo ao meio ambiente, acabando, desta forma, com 

o acúmulo de papel desnecessário causado pelo velho panfleto informativo.  

 

Metodologia 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do informativo PET-Farmácia 

UEM online foi inspirada em um trabalho já realizado, com calouros, pelo grupo PET-

Química da Universidade Estadual de Maringá (ANDRADE et al., 2018) e baseada em 

trabalho publicado sobre jornalismo online (BARBOSA, 2001).  

A atividade foi coordenada pela diretoria de Marketing do grupo PET-Farmácia 

UEM, conforme divisão já apresentada em outro trabalho (SANDER et al., 2018). Para 

isso, constituiu-se uma comissão organizadora especialmente para a seleção dos temas a 

serem abordados. Essa comissão foi composta por toda a diretoria de Marketing e mais 

um membro das outras diretorias do grupo, sendo as diretorias de Eventos, Finanças e 
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Projetos.  Após a determinação dos temas, estes foram subdivididos entre cada um dos 

petianos do grupo como um todo.  

De posse do tema, cada um dos petianos realizou a pesquisa e a estruturação de 

texto base sobre o tema determinado a ele. Os textos base foram então, encaminhados à 

comissão organizadora, onde a representante da diretoria de Projetos realizou as correções 

e adequações.  

Sequencialmente, a diretoria de Marketing, composta por cinco petianos, se 

responsabilizou por propor o layout de cada tema, bem como, pela elaboração do projeto 

gráfico do material. 

Depois de finalizado o trabalho para cada tema e dos elementos pré-textuais, o 

material foi submetido a aprovação do grupo PET-Farmácia e então publicado na 

plataforma digital “YUMPU”. 

A divulgação do material foi feita pelas redes sociais Facebook e Instagram do 

grupo PET-Farmácia-UEM, bem como pelos grupos de Whatsapp de cada turma do curso 

de Farmácia, incluindo o primeiro ano, público alvo deste trabalho. 

Após um mês e meio da publicação do informativo, a diretoria de Marketing 

realizou pesquisa de satisfação dos calouros por meio da aplicação de um questionário de 

satisfação (Tabela 1). Esse questionário visou avaliar o seu impacto para os calouros 

quanto ao nível de auxílio que o informativo tenha proporcionado. Também foram obtidas 

sugestões para as próximas edições.  

 

Tabela 1. Questionário de satisfação aplicado para a avaliação do Informativo. 

 Perguntas Respostas 

1 Sexo F(   ) M(   ) 

2 Idade (        ) 

3 Você já morava em Maringá? S(   ) N(   ) 

4 Numa escala de 0 a 10, sendo 0 a menor nota e 10 a maior nota:  

 a) O quanto o informativo lhe auxiliou na adaptação no ambiente 

acadêmico? 

(        ) 

 b) Quanto auxiliou nos arredores da UEM? (        ) 

 c) Qual nota geral você dá ao informativo? (        ) 

 d) Em relação ao conteúdo, o quanto você achou pertinente? (        ) 

 e) Qual nota você atribui ao layout? (        ) 

5 Você achou algum conteúdo irrelevante? S(   ) N(   ) 

6 Qual assunto você mais gostou? (                     ) 

7 Sugestões (                     ) 

 

Como pode ser visto, o questionário elaborado possuiu questões abertas e 

fechadas. Com isso, as questões fechadas foram analisadas por ferramentas quantitativas, 

enquanto que as questões abertas, por análise qualitativa dos dados. Para a análise 
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qualitativa, foram avaliadas palavras com mesmo significado para fins de unificação de 

sentido. Os dados quantitativos foram avaliados pelos valores de média e desvio padrão.  

 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, a comissão organizadora desta atividade, foi composta baseado na 

forma de divisão interna do grupo, em que um integrante de cada diretoria a compõe. Por 

tanto, a comissão organizadora foi composta por 8 petianos. Excepcionalmente, nesta 

atividade, todos os cinco integrantes da diretoria de Marketing participaram ativamente 

em todas as etapas do trabalho. 

O maior número de participantes nessa comissão (8 petianos) teve grande 

importância nas etapas iniciais de definição dos temas abordados. Isso porque todos 

contribuíram com suas experiências pessoais relacionadas ao ambiente interno da UEM 

e proximidades. Dentro desse grupo ampliado, surgiu a ideia de veicular o informativo de 

modo digital.  

Verificamos que a discussão em grupo ampliado pode trazer as impressões e 

necessidades de alunos de localidades distintas quanto ao tipo de informação que o 

material deveria conter. 

O informativo teve como principal objetivo auxiliar na adaptação dos novos 

estudantes de Farmácia da Universidade Estadual de Maringá, no ano de 2019.  

Após a divulgação do material, o grupo PET-Farmácia sentiu a necessidade de 

avaliar o nível de efetividade no cumprimento de seu objetivo. Para isso, foi desenvolvido 

e aplicado um questionário físico de satisfação. Esse questionário foi baseado em modelo 

de feedback empresarial, que tem o intuito de comparar os resultados obtidos com o 

objetivo proposto da atividade. Além de avaliar a qualidade do trabalho e almejar sempre 

o aperfeiçoamento dos resultados (TURCI, 2013). 

O questionário aplicado foi direcionado aos graduandos do primeiro ano de 

Farmácia, que totalizaram 56 indivíduos (83,6% dos alunos matriculados). Os dados 

foram analisados e os resultados estão apresentados na Tabela 2  

 

Tabela 2. Resultados da análise das respostas do Questionário de satisfação aplicado para 

a avaliação do Informativo. 

 Perguntas Resultados 

(média ± dp) 

1 Sexo 75% F e 25% M 

2 Idade 18 ± 1,6 anos 

3 Você já morava em Maringá? 71,4% não moravam 

4 Numa escala de 0 a 10, sendo 0 a menor nota e 10 a maior nota:  

 a) O quanto o informativo lhe auxiliou na adaptação no ambiente 

acadêmico? 

7,9 ± 2,4 

 b) Quanto auxiliou nos arredores da UEM? 7,7 ± 2,2 
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 c) Qual nota geral você dá ao informativo? 9,0 ± 1,2 

 d) Em relação ao conteúdo, o quanto você achou pertinente? 8,8 ± 1,4 

 e) Qual nota você atribui ao layout? 9,0 ± 1,4 

5 Você achou algum conteúdo irrelevante? 3,6% para o tópico: 

“Arredores da UEM”  

6 Qual assunto você mais gostou? a)33.9% áreas de 

atuação farmacêutica 

b)25% localização dos 

blocos 

7 Sugestões ** 

** Resultado apresentado no corpo do texto por motivo de espaço 

 

No questionário, o item Sugestão obteve somente 2 tipos respostas. Foram elas: 

“continuidade do informativo para anos futuros”; “colocar informações sobre monitoria 

e preceptoria para cada a disciplina do curso”. 

Com base nos resultados alcançados, verificou-se que o informativo contribuiu de 

forma significativa aos calouros que não residiam na cidade de Maringá. Para os 

residentes da cidade, viu-se que o material publicado forneceu novas informações aos 

alunos. 

Além disso, a realização da versão online do informativo, saindo do padrão 

tradicional de panfleto impresso, trouxe muitos pontos positivos: a) contribuiu com a 

diminuição das despesas do grupo, visto que não foi necessário a impressão dos mesmos 

b) diminuiu o acúmulo de papel resultante da sobra de materiais. 

Atualmente, as pessoas estão sempre conectadas ao mundo digital. Portanto, 

publicar o informativo na internet possibilitou melhor portabilidade, garantindo o acesso 

a qualquer momento. Trouxe também maior praticidade ao grupo, visto que nos anos 

anteriores era necessária uma maior demanda no tempo de divulgação. Demanda esta 

relativa ao deslocamento para a visitação de salas de aulas de cada turma visando a 

distribuição dos informativos.  

Além disso, por ser online, o problema de acúmulo e desperdício de papel foram 

cessadas, cooperando com a preservação do meio ambiente 

 

Conclusões: 

Em virtude das considerações observadas, verificou-se que a confecção do 

informativo em mídia digital, forneceu auxílio para a adaptação dos recém-ingressados 

no curso de Farmácia, principalmente no quesito Localização. Além disto, observou-se 

uma maior adesão no acesso pela plataforma digital, quando comparado ao físico em anos 

anteriores. Por fim, a avaliação de satisfação trouxe analise do público alvo, permitindo 

a manutenção de temas abordados e introdução de novos temas nas edições futuras. O 

informativo digital obteve o êxito esperado. 
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EIXO TEMÁTICO: Saúde coletiva como meio de transformação. 

 

 

Resumo 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma síndrome neurológica e uma das causas 

principais de morte e incapacitação física em todo o mundo. No Brasil, as taxas de mortalidade 

ajustadas à idade para o AVE estão entre as maiores em nove países da América Latina. Os 

custos são altos com internações hospitalares e medicamentos, produzindo um impacto 

econômico, elevando os gastos públicos diretos e indiretos. Os fatores de risco do AVE podem 

ser modificáveis (Hipertensão Arterial Sistêmica, tabagismo, diabetes mellitus) e não 

modificáveis (Idade, gênero, raça. A identificação e o controle desses fatores são determinantes 

para a sua prevenção. O trabalho tem como objetivo relatar e discutir os resultados das ações e 

atividades de prevenção ao AVE e promoção da saúde aos indivíduos nos municípios paraenses. 

As ações envolveram um total de 96 pessoas, desses 42,7% apresentavam Hipertensão Arterial 
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Sistêmica (HAS), 21,1% eram diabéticos, 76% indivíduos apresentavam com sobrepeso ou 

obeso e 25% afirmara ser tabagistas. Diante desses achados, a análise de risco para AVE 

apresentou com dados significativos, incluindo 16,6% com risco alto. Concluiu-se uma parcela 

significativa desta população possui riscos consideráveis e que as ações de prevenção ao AVE, 

são importantes para melhoria da qualidade de vida e prevenção. 

 

Palavras – chave  

Acidente Vascular Encefálico; Fatores de Risco; Prevenção; Promoção de saúde; 

Epidemiologia. 

 

Introdução 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma síndrome neurológica e uma das causas 

principais de morte e incapacitação física em todo o mundo. O AVE é a segunda causa de morte 

no mundo, excedido apenas por doenças cardíacas. 

A prevalência mundial de AVE é estimada em 0,5% a 0,7%, para a população geral. 

(OLIVEIRA; ANDRADE, 2001). Na América Latina é causa permanente de morbidade e 

mortalidade entre adultos. Estudo realizado na América do Sul revela uma incidência de 35 a 

183 casos por 100.000 habitantes, essa incidência é maior após os 65 anos, dobrando a cada 

década após os 55 anos de idade (PEREIRA et al., 2009). No Brasil, as taxas de mortalidade 

ajustadas à idade para o AVE estão entre as maiores em nove países da América Latina (LEITE; 

NUNES; CORRÊA, 2009). Os custos são altos com internações hospitalares e medicamentos, 

produzindo um impacto econômico, elevando os gastos públicos diretos e indiretos. Dessa 

forma, há uma relevância econômica para o Sistema Único de Saúde (SUS), o qual é 

responsável pela grande parcela de internações realizadas no país (VILLELA; GOMES; 

MELÉNDEZ; 2014). A identificação e o controle desses fatores de risco são determinantes para 

a prevenção primária de AVE e a sua recorrência após o primeiro episódio. A diminuição da 

mortalidade do AVE está diretamente ligada à diminuição da prevalência desses fatores de 

risco. (PORTO, 2005; BRASIL, 2006). 

Portanto, o objetivo do trabalho é realizar um levantamento epidemiológico dos principais 

fatores de risco e dos AVC, bem como discutir a importância e atividades de prevenção ao AVE 

e promoção da saúde aos indivíduos, em Belém, Pará. 

 

Metodologia 

Este trabalho refere-se às ações realizada pelo PET Medicina Enfermagem, da UFPA, bolsistas 

e voluntários do subprojeto PETMEDENF vai às ruas, que faz parte do projeto Acidente 

Vascular Encefálico e fatores de riscos associados: papel da academia na prevenção, promoção 

de saúde e análise situacional em municípios paraenses. As atividades em Belém ocorreram nos 

dias 27 de janeiro Mercado de São Brás e 23 de março, na praça Batista Campos, Belém, Pará. 

O desenvolvimento das atividades envolveu bolsistas e voluntários do projeto de extensão e do 

PET Medicina Enfermagem, da UFPA, acadêmicos bolsistas e voluntários do Projeto Rondon 
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e profissionais médicas e assistente social. O público-alvo foi constituído de transeuntes dos 

locais onde as ações foram realizadas, com idade superior a 16 anos, após assinatura de termo 

de consentimento livre esclarecido (TCLE). 

Para o levantamento de dados foi utilizado durante a entrevista um questionário 

semiestruturado. Os dados coletados referem-se a presença de fatores de riscos para o AVE. 

Junto a essas informações, procedimentos realizados como aferição de pressão arterial (PA), 

verificação de glicemia, aferição da circunferência abdominal, peso e altura, e cálculo de Índice 

de Massa Corporal (IMC) constituíram os instrumentos para a avaliação de risco para o nos 

indivíduos, a partir da tabela de grau de risco para o AVE. Foram considerados os seguintes 

fatores de acordo com a tabela:  idade entre 34 a 76 anos, sexo, diabetes, tabagismo, PA sistólica 

e diastólica e IMC. Ao final da análise os participantes eram classificados em baixo, moderado 

e alto risco, de acordo com a Escala de parâmetros de risco AVE do National Institute of Health 

Stroke Scale (NIH). 

Nesse sentido, de acordo com as particularidades de cada caso, eram realizadas orientações 

especificas direcionada para o incentivo a adoção de hábitos e comportamentos protetivos e 

preventivos. Também havia encaminhamentos para especialidades de Neurologia ou 

Psicologia, conforme a necessidade. Ademais foi distribuído materiais ilustrativos didáticos 

(folder) produzido pela equipe, abordando temas sobre: AVE: como prevenir? Infarto agudo do 

miocárdio (IAM); diabetes; hipertensão; dez passos para uma alimentação saudável; cuide do 

seu coração; colesterol LDL/HDL e alimentação saudável para as pessoas idosas. 

 

Resultados e Discussão 

A análise realizada a partir da ficha de atendimento mostrou um total de 96 pessoas, sendo 

35,42% (N=34) do sexo feminino e 64,58% (N=62) do sexo masculino. Desses 25% (N=24) 

tabagistas e 21,1% (N=21) diabéticos.  

Quanto a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), ao analisar a amostra total de indivíduos 

quanto à pressão arterial, frente as referências de valores de normalidade, segundo um total de 

42,7% (N= 41) apresentavam valores superiores na sistólica ou a diastólica, 38,8% (N= 37) 

apresentavam valores superiores apenas na sistólica e 74% (N= 71) apenas na diastólica. Ao 

analisar ambas variáveis, foi identificado que 33,3% (N= 32) dos indivíduos apresentavam 

valores superiores da referência de normalidade. Observou-se na população do sexo masculino 

(N=62) a maior prevalência de pressões arteriais elevadas, cerca de 22,8% (N=22). A 

hipertensão arterial é o principal fator de risco modificável para o acidente vascular encefálico. 

Aproximadamente 80% dos casos de AVE isquêmico e hemorrágico estão ligados a hipertensão 

arterial, que pode danificar as artérias cerebrais de grande, médio e de fino calibre, podendo 

também danificar as estruturas das artérias. Esse comprometimento provoca a aterosclerose, 

degeneração fibrinóide e lipohialinose, assim causando variações histopatológicas de lesão 

arterial, com isso pode desenvolver o acidente vascular encefálico (GAGLIARDI, 2009). 

Revelou-se a presença, entre os participantes, de fatores de risco como tabagismo, diabetes, 

hipertensão. Diante desses achados, foi viabilizado um espaço de orientação e reflexão sobre 
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AVE. A conversa entre os acadêmicos e o público buscou intervi nesses fatores de risco 

encontrados. A avaliação e as orientações realizadas eram direcionadas para a adoção de 

hábitos, comportamentos protetivos e incentivo aos indivíduos para a multiplicação dos 

conhecimentos adquiridos, enquanto agentes promotores de sua saúde e bem-estar. Os 

procedimentos realizados (aferição de pressão arterial, verificação de nível de glicemia, 

medição da circunferência abdominal e cálculo de IMC), oportunizaram aos indivíduos 

informações sobre sua saúde. Sendo observado que tais procedimentos estimularam o interesse 

dos indivíduos na participação das atividades.  

Quanto a análise de indivíduos diabéticos, 21,1% (N=21) informaram ter diagnóstico. Contudo, 

destes, 18,8% (N=18) apresentavam glicemia acima do valor de referência de normalidade, 

menor que 100 em pré-prandial e 160 pós-prandial, que informavam estar fazendo uso de 

medicamento para controle da glicemia, abrindo uma discussão sobre se estes indivíduos 

realmente estão tomando sua medicação de forma correta. Além dos indivíduos diabéticos, 

30,2% (N= 29) apresentavam glicemia elevada, porém apenas desses, 18,7% (N=18) sabiam 

ter diabetes. Segundo Gagliardi (2015) e Magalhães (2013), o Diabetes Mellitus também é um 

fator de risco soberano para o AVE, mais do que duplica o risco do tipo isquêmico. Por volta 

de 20% dos diabéticos irão a óbito em consequência do AVE, aumentando também o risco para 

o tipo hemorrágico. O Diabetes Mellitus irá ocasionar uma redução das artérias, vasos e 

capilares, devido os traumas microvasculares e macro vasculares, que provoca a isquemia do 

encéfalo, por contribuir para a redução do sangue que vai para o encéfalo (Carvalho e Deodato, 

2016). Quanto a análise de tabagismo, na amostral, 25% (N=24) declararam fazer uso de tabaco. 

Segundo Silva, Moura e Godoy (2008) o tabagismo aumenta o risco de o indivíduo acometer 

de um acidente vascular encefálico tanto isquêmico quanto hemorrágico, sendo ainda mais 

frequentes nas taxas do AVE hemorrágico. A diminuição do risco de acidente vascular 

encefálico ocorre referente após a interrupção da prática de fumar, e o aumento de espaço entre 

um cigarro e outro, além de evitar frequentar ambientes com fumaça de cigarro. 

A análise de gordura corporal nos indivíduos da amostra, 76% (N=73) indivíduos apresentavam 

IMC com valores superiores a 25,0. Frente aos valores de IMC, estes indivíduos foram 

classificados: 49,9% (N= 48) com sobrepeso; 20,8% (N=20) com obesidade grau I; 3,12% com 

obesidade grau II; e 2,08% (N= 2) com obesidade grau III. A obesidade também é um risco 

evidente para o surgimento do AVE, porém não há como comprovar que a redução do peso 

diminui o risco. O excesso da ingestão calórica e o sedentarismo são considerados uma 

importante motivação para a obesidade. É de fundamental importância a prática educativa na 

respectiva reeducação alimentar para manter-se saudável, o que protege de complicações 

crônicas e agudas. A obesidade é também um fator para o surgimento de outros fatores de risco, 

pois provoca a aterosclerose que impossibilita o fluxo sanguíneo e ocasiona a hipertensão 

arterial, que irá ocasionar o espessamento da parede das artérias, diminuindo a luz do vaso e 

como resultado eleva a pressão nas artérias que irrigam o cérebro e assim o desenvolve o 

acidente vascular encefálico (CARNEIRO, 2003; CARVALHO e DEODATO, 2016; LIMA et 

al., 2006; MAGALHÃES, 2013; GAGLIARDI, 2015). 
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A falta de tempo para praticar atividade física e para uma alimentação saudável, as 

desfavoráveis condições socioeconômicas estavam entre os principais motivos relatados pelos 

participantes relacionados aos seus fatores de risco. O conhecimento oportunizado por meio das 

ações permitiu esclarecimentos de dúvidas e principalmente o conhecimento dos fatores de 

risco e como eles se correlacionam no desenvolvimento do AVE. A partir da obtenção dessas 

informações os indivíduos reconheciam a importância da atividade e ao final das ações 

abordavam os estudantes para agradecimentos e sugestões.   

Na avalição de risco para AVE entre os indivíduos da amostra, 17,7% (N=17) foram 

classificados com risco Leve (5 a 10%), 20,8% (N=20) com risco Moderado baixo, 15,6% (N= 

15) com risco Moderado alto e 16,6% (N= 16) com risco Alto. Portanto, desta pesquisa a 

atenção para esta problemática que se faz presente de forma corriqueira na sociedade, mas, que 

de forma fraca é esclarecida para as pessoas. O AVE é uma doença que ainda causa muitas 

dúvidas na população, e para isso os programas de assistência à saúde devem ser mais presentes 

e atuantes para que possa surgir uma sociedade, saudável e que se preocupa com seu corpo e 

seu estilo de vida. 

Os resultados encontrados sobre os indivíduos, usuários do SUS, fornecem dados relevantes 

que possibilitam direcionar novas ações de prevenção ao AVE, com isso contribuir na 

diminuição de pessoas vítimas dessa condição nos serviços de saúde (BIT-TENCOURT; 

HORTALE, 2009). A detecção e o controle dos fatores de risco são tarefas prioritárias, pois, 

permitem uma redução significativa da incidência e recidiva do AVE (LEITE; NUNES; 

CORRÊA, 2009). 

O desenvolvimento de habilidade para a futura prática profissional representa um dos principais 

aprendizados para os acadêmicos, no sentido que foi permitido a interação e a comunicação 

com o paciente, fazendo-o entender da forma mais clara possível a patologia do AVE, assim 

como outras patologias comuns, como a hipertensão e o diabetes, buscando proporcionar 

cuidado e esclarecimentos necessários para o entendimento dessas condições. Além disso, o 

exercício da capacidade de atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença, 

com ações de promoção e prevenção, com responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania, como promotor da saúde do ser humano também deve ser ressaltado como um 

importante aprendizado.  

As ações oportunizaram ainda conhecimentos através de troca de saberes entre os acadêmicos 

e a comunidade. Constituindo um espaço para o desenvolvimento de atitudes baseadas na 

responsabilidade social e postura ética, pois a interação e a vivência com diferentes saberes e 

realidades contribuíram para o crescimento acadêmico dos discentes. Este contato com 

realidade de saúde dos indivíduos em diferentes localidades do município de Belém (Pará), 

proporcionou a interface entre a universidade, o sistema de saúde e a população, favorecendo a 

aprendizagem feita na prática.  

 

Conclusões: 
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Concluiu-se que uma parcela significativa da população analisada possui riscos consideráveis 

para a incidência do AVE. Desse modo, o presente trabalho demostrou a importância em 

realizar ações que viabilizam espaços que permitem: geração de conhecimentos e informações 

sobre o AVE; discussão de seus principais fatores de risco; promoção da saúde; por fim, espaço 

de interação, troca de saberes e reflexão, no sentido de contribuir com mudanças de atitudes e 

posturas adequados. Para os acadêmicos, o projeto permitiu a indissociabilidade ensino-

pesquisa-extensão. Os espaços possibilitaram ainda formação humana-cidadã, comprometida 

com as realidades sociais, onde a socialização do conhecimento, troca de saberes, experiências 

e postura ética permitiram informações, discussões e reflexões. 
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EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO 

 
 
Resumo 
Em virtude da universidade pública no Brasil ser considerada um ambiente fechado, que 
em poucas situações se relaciona com a comunidade externa, o UniPET UEM 
(Universidade Estadual de Maringá), união dos 15 grupos PET da universidade, realiza 
anualmente o PET na Praça, evento em que os grupos se reúnem em um local público 
(praça, feira do produtor, parque...), montam seus estandes e levam conhecimento à 
sociedade, com o objetivo de não somente ensinar algo novo, mas também aproximar a 
universidade da população maringaense. Nas edições de 2017 e 2018, o PET 
Engenharia Química contribuiu com o evento levando protótipos de equipamentos 
industriais, torres de resfriamento e absorção, explicando as suas aplicações e 
apresentou também o processo de produção de cervejas artesanais. O evento até agora 
vem sido bem avaliado por aqueles que participam e bem reconhecido, visto que 
grandes veículos de comunicação, como a Rádio CBN e a Tribuna da Massa – TV 
Tibagi (SBT), divulgaram o PET na Praça. Sendo assim, é possível observar que a 
relação entre universidade e comunidade é algo extremamente importante porque os 
estudantes têm o dever de retribuir à sociedade os aprendizados recebidos em sala de 
aula e o PET na Praça é um excelente método para fazer isso acontecer. 
 
Palavras – chave  
Comunidade, universidade, ensino, divulgação e aproximação. 
 
Introdução 
A função da universidade deve ser transmitir conhecimento aos estudantes para que, 
quando formados, eles retribuam o mesmo para a comunidade. Porém, em muitos 
lugares do Brasil, o ensino superior é visto a parte da comunidade, e esse retorno não é 
praticado de forma convicta e muitos acabam ficam fora do alcance da mesma. 

                                                
1 PETiano/a discente bolsista do grupo PET Engenharia Química e discente do curso Engenharia Química 
da Universidade Estadual de Maringá. 
2 PETiano tutor do grupo PET Engenharia Química e docente do Departamento Engenharia Química da 
Universidade Estadual de Maringá. 
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No século XX, uma das principais transformações no ensino superior foi que o 
conhecimento também seria destinado à toda população, e não somente a elite da época. 
Em um estudo de 1990 foi possível observar que, aproximadamente, apenas 11% dos 
alunos oriundos de famílias com renda de até 6 salários mínimos estão no ensino 
superior público, e 12% em instituições privadas, e os provenientes de famílias com 
renda acima de 10 salários mínimos representam mais de 60% em ambos os setores. 
Desde então esses índices não melhoraram muito, o que ressalta que os menos 
favorecidos não usufruem da mesma oportunidade de acesso ao ensino superior, seja ele 
por falta de vagas ou reformas, mas o mais problemático é a deficiência no ensino 
fundamental e alguns problemas sociais.    
Paralelamente, uma das principais responsabilidades do PET para com os alunos da 
universidade é a contribuição para que se tornem pessoas humanas mais qualificados, 
estimulando a fixação de valores que enfatizem a cidadania e a consciência social dos 
membros, além de trabalhar com a indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e 
extensão. Sendo assim, o objetivo do PET na Praça é de aproximar a comunidade 
externa maringaense da universidade, fazendo com que os PETianos transmitam o 
aprendizado de dentro da sala de aula para a população de uma forma mais prática e 
dinâmica, bem como expandir o programa e a sua importância para a sociedade.  
 
Metodologia 
O UniPET UEM se reúne às sextas-feiras, a cada 15 dias, para discutir e planejar as 
atividades realizadas pelos grupos, dentre elas está o PET na Praça. Em primeiro lugar, 
é escolhido o tema, data e o local onde o evento será realizado, alguma praça, parque da 
cidade, ou até mesmo na feira do produtor. 
Os próximos passos são divulgar o evento no maior número possível de mídias, 
Facebook, rádios, jornais, programas de televisão etc, e programar o layout do evento, 
ou seja, onde cada grupo deverá montar a sua barraca/estande de acordo com o local 
escolhido anteriormente. 
Especificamente no PET Engenharia Química (PET EQ), existe uma comissão formada 
por três PETianos responsável por providenciar os materiais a serem levados no evento 
e o conteúdo a ser apresentado no estande, além disso, essa comissão disponibiliza uma 
escala que pode ser preenchida pelos demais membros do grupo PET, de forma que não 
somente a comissão participe do PET na Praça. 
Por fim, no dia do evento, os 15 grupos PET se encontram no lugar definido para a 
realização do evento, montam as suas barracas e apresentam os conteúdos que foram 
preparados para as pessoas que passam pelas barracas e se interessam pelos trabalhos 
expostos. 
 
Resultados e Discussão 
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No ano de 2017, o PET na Praça foi realizado na Feira do Produtor de Maringá, 
localizada nas proximidades do Estádio Regional Willie Davids, no período da manhã. 
Nessa edição, o PET Engenharia Química apresentou um protótipo de uma torre de 
resfriamento, demonstrando o seu funcionamento adicionando água quente pela entrada 
da torre e mostrando a queda na temperatura ao retirar o líquido do equipamento ao 
final do procedimento e sua aplicação na indústria, bem como o processo de produção e 
degustação da cerveja artesanal. 
Em 2018, o evento aconteceu nas proximidades do Parque do Ingá Prefeito Adriano 
José Valente, também no período da manhã. No dia evento (domingo), as avenidas ao 
redor do parque são interditadas para a realização de atividades de lazer, sendo assim, os 
moradores podem fazer caminhadas, andar de bicicleta, passear com os animais de 
estimação etc. Por conta disso, o UniPET decidiu realizar o PET na Praça na região do 
parque, para que tivesse maior visibilidade. Nesse ano, o PET EQ apresentou um 
protótipo de uma torre de absorção, demonstrou o seu funcionamento através da 
mudança no pH da água ao passar pela torre, explicou as suas possíveis aplicações 
industriais e mais uma vez falou sobre o processo de produção e degustação de cerveja 
artesanal. 

 
Figura 01: Comissão do PET na Praça no evento de 2017. 

 
Fonte: Capturada pelo autor. 
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Figura 02: PETiano explicando o funcionamento da torre de resfriamento na edição de 2017. 

 
Fonte: Capturada pela ex-pró-reitora de ensino da UEM, Ana Obara. 

 
Figura 03: PETiana explicando o processo de produção da cerveja artesanal na edição de 2018. 

 
Fonte: Breno Thome Ortega. 
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Figura 04: Divulgação da edição de 2018 do PET na Praça. 

 
Fonte: https://www.cbnmaringa.com.br/noticia/alunos-do-pet-da-uem-levam-conhecimentos-para-

moradores?fbclid=IwAR3W5icXY3NyYJpMyjvN2RTZ4Ox7p_P6AUcovi0vKp7wnZ1WzILd2FGU_tk 
 
Conclusões: 
Foi possível observar que o evento está atingindo seus objetivos de levar conhecimento 
à comunidade e aproximar a universidade dos moradores de Maringá devido aos bons 
resultados comprovados pela grande aderência nas duas últimas edições e reportagens 
feitas pela Rádio CBN e Tribuna da Massa – TV Tibagi (SBT). Com isso, pôde-se 
observar que o contato entre universidade e sociedade é de extrema importância pois os 
estudantes têm o compromisso com a comunidade de retribuir o que é ensinado nas 
salas de aula, e o PET na Praça tem sido um método eficaz para que isso ocorra. 
 
 
Referências: 
[1]<https://www.cbnmaringa.com.br/noticia/alunos-do-pet-da-uem-levam-
conhecimentos-para-
moradores?fbclid=IwAR3W5icXY3NyYJpMyjvN2RTZ4Ox7p_P6AUcovi0vKp7wnZ1
WzILd2FGU_tk> Acessado em 29 de abril de 2019, às 09h; 
[2]<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=3
38-manualorientabasicas&category_slug=pet-programa-de-educacao-
tutorial&Itemid=30192> Acessado em 29 de maio de 2019, às 20h.  
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MÊS DA MULHER PETNUT UFG 

 
Elisa Silva Correia1; Marina Alves Pinheiro ; Mariana Aparecida Fulanette Corrêa 1; Ana 1

Clara Andrade Santos1; Daniela de Campos Faria1; Julia Graciela Plaza de Oliveira1; Júlia 
Machado Borelli1; Juliana Barbosa Bartholomei 1; Ludmilla Fernandes Silva1; Marina de Sá 

Azevedo1; Rhutiellen Gomes Matos 1; Tainan  Pereira Azevedo 1; Marília Mendonça 
Guimarães  2

nutricaopinheiro@gmail.com 
PET Nutrição, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás. 

 
EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação. 

 
 

Resumo 
As mulheres, desde a evolução do ser humano, sofrem diante do cenário em que              

vivem: rodeadas de pressões sociais, desigualdades dos direitos e dos gêneros sexuais.            
Pensando nisso e na predominância do sexo feminino na Faculdade de Nutrição e             
Enfermagem da Universidade Federal do Goiás, o grupo PETNUT - UFG promoveu uma             
atividade em homenagem ao dia da mulher em março, intitulado como “Mês da Mulher”. A               
ação foi composta por palestras com os temas: empreendedorismo feminino, pompoarismo e            
saúde da mulher, e sobrecargas sociais e saúde mental feminina, apresentada por profissionais             
femininas e organizado em dois dias de evento. Os temas abordados despertaram interesse no              
público presente, motivando o empoderamento feminino e autonomia, o autocuidado físico e            
mental, e a busca pelos direitos na sociedade. Dessa forma, o grupo se mostra preocupado               
com a promoção de ações que reforce a equidade e os direitos humanos, possibilitando              
também a reflexão sobre essas questões de gêneros dentro e fora da universidade.  

 
Palavras – chave  
Mulher; Promoção da saúde; Universitários. 

 
Introdução 

Gênero caracteriza-se pela construção histórica do feminino e masculino, e essa           
construção transpassa por todas as classes sociais e também pela questão étnica (SAFFIOTI,             
2004). Diante disso, há uma divisão sociocultural entre os papéis de homens e mulheres, e               
isso engloba comportamentos, modos de relacionar, de se portar e de se vestir. São atribuídos               
às mulheres, papéis de donas de casa, mães e sempre subordinadas a uma figura masculina.               
Nos meios de comunicação, em específico na televisão, esse estereótipo feminino permanece,            
e além das características supracitadas, ainda é atribuído à mulher a figura de sensualidade e               
glamour e esta sempre vem ligada a padrões corporais (ALCANTARA; PEIXOTO; SILVA,            
2017). 

Dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) de 2017, realizada            
pelo IBGE, revelam que os homens gastam em média 10,8 horas semanais em afazeres  

 

1 PETiana discente bolsista do grupo PETNUT e discente do curso de Nutrição da Universidade Federal de 
Goiás. 
2 Colaboradoras do grupo PETNUT e discentes do curso de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. 
3 PETiana tutora do grupo PET NUT e docente do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. 

1302



 
 

 
domésticos ou com cuidado de pessoas, contra 20,9 horas gastas pelas mulheres, que             
corresponde ao dobro gasto pelos homens. Assim, os dados corroboram com o cenário             
descrito pela literatura. 

Além disso, a desigualdade de gênero se perpetua entre outras esferas. No quesito             
longevidade, as mulheres vivem mais que os homens, entretanto, isso não significa maior             
qualidade de vida, uma vez que os gastos que a mulher tem com a saúde são mais altos do que                    
o dos homens, devido ao maior uso dos cuidados de saúde em razão do maior adoecimento.                
Em contrapartida, estas mulheres, tendem a ser mais pobres, ter uma maior prevalência de              
desemprego, serem empregadas em tempo parcial e/ou ser trabalhadoras em sistemas           
informais que não oferecem benefícios à saúde (OMS, 2011). 

Outra questão de saúde que não pode ser negligenciada, é a saúde mental feminina. Na               
faixa etária de 20 à 59 anos, o suicídio está entre as principais causa de óbito em mulheres.                  
Assim, o suicídio é um significativo problema de saúde pública relacionado à meninas e              
mulheres. Dentre as causas dessa sobrecarga mental feminina, estão diversos fatores que são             
resultados da desigualdade de gênero, como, a elevada carga laboral, que envolve uma             
jornada dupla de trabalho, o baixo status social e os elevados índices de violência contra a                
mulher (LETTIERE; NAKANO; RODRIGUES, 2008; OMS, 2011). Logo, é visível a           
discrepância entre as necessidade de saúde das mulheres e a oferta de meios para a               
resolubilidade do problema.  

Nesse contexto, considerando a predominância do público feminino nos cursos de           
Nutrição e Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, e alinhada a um dos objetivos do               
Programa de Educação Tutorial, descrito pela portaria n°976 de 27 de julho de 2010, que é,                
contribuir com a política de diversidade na Instituição de Ensino Superior (IES), por meio de               
ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero, o grupo             
PETNUT desenvolveu ações de extensão voltadas para as mulheres ao longo do mês de              
março de 2019. Tais atividades referem-se à comemoração ao Dia Internacional da Mulher e              
abrangeram temas que contemplem esta coletividade e despertem maior consciência de seus            
direitos. 

Diante do apresentado, o objetivo deste trabalho é relatar as ações desenvolvidas pelo             
grupo PETNUT - UFG em comemoração ao dia da mulher. 
 
Metodologia 

As atividades desenvolvidas foram organizadas e elaboradas pelas alunas e a tutora do             
grupo PETNUT - UFG. As ações tinham o objetivo de abordar temas voltados à saúde da                
mulher, incluindo discentes, docentes, servidoras técnicas administrativas e profissionais de          
empresas terceirizadas, das Faculdade de Nutrição e de Enfermagem, visando a promoção da             
saúde. Para isso foram realizados dois dias de palestras, sendo o abordado no primeiro dia os                
temas: empreendedorismo feminino, e pompoarismo e saúde da mulher; e no segundo dia:             
sobrecargas sociais e saúde mental feminina. 
 
Resultados e Discussão 

O público alcançado nos dois dias de palestra foi de 50 mulheres, entre discentes,              
docentes e servidoras técnicas administrativas da universidade. No primeiro dia de palestras,            
foi abordado o tema “Empreendedorismo”, que retratou as dificuldade que as mulheres            
enfrentam para abrir seus próprios negócios e como superá-las, junto a dicas e informações de               
como empreender, e também o tema “Pompoarismo e Saúde da Mulher”, reforçando a 
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importância de se exercitar a musculatura pélvica para evitar problemas de saúde, como             
incontinência urinária, que tem afetado mulheres cada vez mais novas, e além disso, promove              
benefícios na hora do ato sexual. No segundo dia, o tema apresentado foi “Sobrecargas              
Sociais e Saúde Mental da Mulher”, relacionando práticas, como yoga e meditação, para             
melhoria da qualidade de vida e discutindo temas como empoderamento e empatia feminina,             
importância do autocuidado e o peso das crenças sobre a vida das mulheres. 

Os temas abordados tiveram impactos positivos para as ouvintes. De maneira que, a             
ação conseguiu transmitir a ideia de empoderamento, para que exerçam sua autonomia e, 

dessa dessa forma, conquistar os seus direitos na sociedade, sempre promovendo o             
autocuidado e preservando sua saúde física e mental. 

Tanto o público participante quanto a organização, perceberam a relevância da           
atividade e, ao final das palestras foram levantados muitos comentários positivos, tais como:             
“Isso deveria acontecer durante todo o ano, pelo menos uma vez na semana”, “As palestras               
foram emocionantes”, “Pena que foi tão rápido”, “Sinto-me mais leve”, dentre outras. Dessa             
forma, é possível perceber que as ações impactaram e foram úteis ao público. Além disso,               
despertaram o desejo por mais informações acerca dos temas trabalhados e por atividades             
subsequentes na mesma perspectiva. 

 
Conclusões: 

Diante do cenário atual relacionado às desigualdade sociais por questões de gênero,            
destaca-se a importância do trabalho realizado pelo PET NUT UFG, como promotor de ações              
que reforcem a equidade e a garantia dos direitos femininos dentro e fora das IES.  

Os objetivos iniciais do trabalho foram devidamente alcançados. Entretanto,         
observou-se a necessidade de desenvolvê-lo novamente de forma contínua. Para que os temas             
apresentados sejam expostos com maior profundidade, devido seu conteúdo enriquecedor,          
complexo e significativo, em questões corriqueiras do dia a dia. Dessa forma, acredita-se que              
o aproveitamento será ainda melhor. 

 
Referências: 
 
ALCÂNTARA, P. P. T.; PEIXOTO, C. L.; SILVA, A. M. S. As relações patriarcais de               
gênero na família: influência da mídia televisiva. HOLOS, Rio Grande do Norte, v. 7, p.               
270-277, 2017. 
 
BRASIL. Organização Mundial da Saúde - OMS. Mulheres e saúde: evidências de hoje,             
agenda de amanhã. 2009. Geneva: Organização Mundial da Saúde. 2011. 112p. 
 
BRASIL. Instituto Brasileiro De Geografia E ESTATÍSTICA - IBGE. Pesquisa Nacional           
por Amostra de Domicílios: Outras formas de trabalho: 2017. Rio de Janeiro: Instituto             
Brasileiro de Geografia e Estatística. 2017. 80p. 
 
LETTIERE, A. ; NAKANO, A. M. S.; RODRIGUES, D. T. Violência contra a mulher: a               
visibilidade do problema para um grupo de profissionais de saúde. Revista da Escola de              
Enfermagem da USP, São Paulo, v. 42, n. 3, p. 467-473, 2008. 
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PET SELECIONA: ETAPAS PARA SELECIONAR O PERFIL DESEJADO 
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1Discentes da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. 
2Docente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e tutor do grupo PET Biomedicina. 

  

EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

 

O processo de avaliação é algo muito subjetivo, caracterizando-o num trabalho árduo e 

complexo. Diante disso, é necessário realizar uma análise minuciosa para que sejam 

selecionados aqueles com o perfil desejado. O PET Seleciona é o processo seletivo do grupo 

PET Biomedicina, o qual permite a avaliação e identificação do perfil PETiano entre os 

discentes do curso de graduação em Biomedicina, da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública. A metodologia do projeto é dividida em três fases: a primeira abrange avaliação do 

currículo Lattes, Coeficiente de Rendimento Acadêmico, prova objetiva sobre conhecimentos 

gerais e acerca do Manual de Orientações Básicas - PET, e uma redação; a segunda é composta 

por uma vivência no grupo com duração de uma semana, na qual o candidato participa do dia 

a dia PETiano; a terceira e última fase é composta por apresentação da carta de Cláudio de 

Moura Castro, além da apresentação de um projeto de Ensino, Pesquisa e/ou Extensão, 

finalizando com uma entrevista. O ingresso no Programa de Educação Tutorial, responsável 

pela ampliação de horizontes e desenvolvimento acadêmico e pessoal de seus integrantes, 

pautados na tríade Pesquisa, Ensino e Extensão, se faz como ferramenta importante para 

preparação e desenvolvimento de quesitos como trabalho em grupo, constante expansão de 

1305



 
 

conhecimentos, bem como a aplicabilidade destes. O PET Seleciona tem-se demonstrado 

eficiente na seleção do perfil desejado e tem sido aprimorado a cada edição. 

 

Palavras – chave: Seleção; perfil; avaliação; PET Biomedicina. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com as transformações pelas quais a sociedade tem passado, cada vez mais tem sido apontado 

que será necessário ao profissional das próximas gerações, não apenas o domínio de 

conhecimentos específicos, mas a capacidade de se adaptar rapidamente e assimilar novas 

informações de um mundo em constante transformação. Isso vem se tornando um pré-requisito 

básico para o perfil do profissional do novo milénio (PRIMI; DOS SANTOS; VENDRAMINI, 

2002). 

 

Estudantes que se integram acadêmica e socialmente desde o início de seus cursos têm 

possivelmente mais chances de crescerem intelectual e pessoalmente do que aqueles que 

enfrentam mais dificuldades na transição à universidade (TEIXEIRA et al., 2008). 

 

Nesse aspecto, o PET Seleciona proporciona aos estudantes de Biomedicina a oportunidade 

para que ingressem em um grupo envolvendo pesquisa, ensino e extensão, com o objetivo de 

se desenvolverem acadêmica e socialmente, possibilitando a formação de senso crítico, 

capacidade de trabalhar em grupo e novas relações interpessoais.  

 

O projeto é o processo seletivo do PET Biomedicina, direcionado para os alunos regularmente 

matriculados no curso de Biomedicina da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. O 

processo consiste em três fases: prova teórica, vivência e apresentação de projetos individuais 

e em grupo, seguido por uma entrevista. 

 

Portanto, o projeto PET Seleciona visa selecionar novos estudantes do curso de graduação a 

participarem do PET Biomedicina, a partir da identificação do perfil que o grupo julga 

necessário para ingresso, dessa forma, o projeto proporciona a renovação e continuidade do 

grupo, bem como o desenvolvimento de novos projetos e ideias. 

 

 

METODOLOGIA 

 

O processo de seleção se inicia quando o Núcleo de Extensão, juntamente com a coordenação 

do curso de Biomedicina, da  Escola  Bahiana  de  Medicina  e  Saúde  Pública  comunica  aos  
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discentes interessados, através do site oficial da instituição, que estarão abertas as inscrições 

para ingresso no PET Biomedicina, solicitando a entrega dos seguintes documentos: ficha de 

inscrição, histórico escolar, currículo lattes e uma carta de intenção redigida a próprio punho 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Modelo da carta de intenção. 

 

Ao término do prazo, são recolhidas as inscrições para homologação dos candidatos, sendo que 

esta etapa não apresenta cunho não-classificatório e/ou eliminatório.  

 

A 1ª fase do processo seletivo consiste numa prova teórica, contendo 15 questões objetivas (10 

sobre o Programa e 5 sobre atualidades), juntamente com uma redação dissertativa-

argumentativa, voltada para um tema atual na área da saúde ou da política. Ao que diz respeito 

à formulação da prova teórica, são estabelecidos dois PETianos responsáveis pela montagem 

da prova, a partir de questões e temas de redação enviados por todo grupo. 

 

As notas das provas são contabilizadas e compiladas pelo coordenador da atividade, seguindo 

as notas de corte estabelecidas em edital, e informando os candidatos selecionados para a 2ª 

fase, com resultado divulgado pelas redes sociais do PET, por ordem classificatória e e-mails 

dos candidatos. 

 

A 2ª fase consiste numa vivência por parte dos candidatos, que participam de uma reunião 

administrativa e de trabalho, para ter contato com o dia a dia de um petiano. Esta fase é de 

cunho eliminatório e não classificatório. Ainda nessa fase são sorteados os tutores, petianos 

efetivos do grupo atual, que auxiliarão os candidatos na confecção de seus projetos, além de ser 

feita a divisão das apresentações em equipe que irão compor a 3ª fase. 

 

A 3ª fase do PET Seleciona consiste em três momentos: apresentação individual, apresentação 

em grupo e  entrevista.  A apresentação  individual constitui-se na  criação  de um projeto, que  
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envolve, no mínimo, um dos componentes da tríade do Programa. A estrutura do projeto deve 

obedecer às normas da ABNT e deve conter: introdução, justificativa, objetivos, metodologia, 

viabilidade financeira e logística, e ser entregue ao grupo.Uma versão impressa e a versão em 

power point deve ser encaminhada por e-mail um dia antes dessa etapa. 

Figura 2- Barema de avaliação da apresentação individual. 

 

Ainda nessa fase, os candidatos realizam uma apresentação em grupo referente à carta do 

idealizador do PET, sendo os tópicos divididos entre as equipes formadas. Uma banca formada 

por PETianos e o tutor avaliará as apresentações, baseando-se em critérios descritos no barema 

a seguir (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Barema de avaliação da apresentação em equipe. 
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E, para finalizar a 3ª fase, é montada uma banca avaliadora composta por PETianos efetivos, o 

tutor do grupo e de outro PET, PETianos egressos e demais convidados aprovados pelo grupo. 

 

Para o resultado final, as notas de todas as fases são somadas e os candidatos que ficarem acima 

da nota de corte, serão classificados no processo seletivo, e consequente ingresso no PET 

Biomedicina. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir do desenvolvimento deste projeto tem sido possível selecionar acadêmicos com o perfil 

desejado pelo grupo, não privilegiando notas, e sim aquele estudante que necessita ingressar no 

grupo e poder além de contribuir com suas habilidades, desenvolver suas oportunidades de 

melhorias, e alcançar assim, resultados satisfatórios com a formação PETiana. A vivência no 

processo seletivo permite aos candidatos a estimulação da proatividade através do 

desenvolvimento de projetos individuais, estimulando a criatividade, aprendizagem do trabalho 

em equipe e aprimoramento da sua desenvoltura tanto em apresentações, quanto em entrevistas. 

 

Mesmo não sendo aprovado, o candidato desde a primeira fase adquire conhecimento sobre o 

Programa de Educação Tutorial e da importância dele no desenvolvimento de diversas 

habilidades dos acadêmicos. Ao longo do processo seletivo, o candidato compreende com mais 

clareza o funcionamento do grupo com as práticas vivenciais, passando a entender melhor o 

papel de um estudante do mesmo curso, porém com possibilidades de crescimento 

imensuráveis. Fato este constatado e verbalizado por vários candidatos, quando aprendem a 

elaborar um projeto, seguindo etapas definidas na construção do conhecimento, explorando sua 

criatividade, melhorando sua escrita, aumentando sua experiência em participação de 

entrevistas, explorando sua habilidade de trabalhar em grupo, necessária não só para sua 

permanência no PET Biomedicina, como também para o futuro como profissional biomédico.  

 

Esse projeto também tem possibilitado ganhos aos PETianos vigentes. Em papel de avaliadores, 

esses acadêmicos obtêm grande experiência no compartilhamento de saberes, no exercício da 

percepção pelo olhar avaliador, na capacidade de avaliar redações, construção de projetos e 

apresentações, adquirindo conhecimento que podem ampliar sua vida profissional e acadêmica, 

além do desenvolvimento do senso crítico e de justiça. Os PETianos aprendem a ser imparciais, 

mais responsáveis, devido à tamanha importância da aprovação de candidatos com reais perfis 

desejados e, consequentemente, aprendem mais sobre o próprio Programa e seu funcionamento. 

  

CONCLUSÃO 

 

O projeto foi implantado há mais de quatro anos e vem apresentando bons resultados, 

permitindo  a  identificação  de  discentes  com  excelente  perfil  para o grupo,  promovendo o  
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crescimento acadêmico e pessoal desses PETianos, proporcionando uma maior visibilidade e 

adequação deste no mercado de trabalho.  

 

Foi observado ainda um desenvolvimento no comportamento dos discentes, evidenciando seus 

atributos gerados pela proatividade para os professores e coordenador do curso. Um dos pontos 

mais importantes é a rápida adequação dos novos PETianos as normas do programa e 

funcionamento interno do grupo, visto que eles presenciam as reuniões e desenvolvem o senso 

de proatividade, umas das principais características de um membro do PET. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como Meio de Transformação 

 

 

RESUMO 

No meio acadêmico e profissional, o idioma inglês é uma das ferramentas que o administrador 

deve dispor, tornando-se, em muitos momentos, decisivos para se manter na profissão. 

Todavia, a timidez oriunda de se comunicar em uma nova língua acaba por ser uma barreira 

para a conversação. Consoante a esse fato, o PET SPEAK UP, um projeto de Ensino 

formulado pelo PET Administração UFC, foi criado com o intuito de fazer com que os 

participantes do Programa percam a timidez em falar na língua inglesa, desenvolvendo, assim, 

habilidades comunicativas, além de: oportunizar aos membros participantes contato com a 

língua inglesa e incitar a prática da conversação nesse idioma; desenvolver a criatividade dos 

membros participantes; promover a integração entre os membros participantes do projeto; 

possibilitar a desinibição dos PETianos para falar em público nas línguas estrangeiras e; 

despertar o interesse por parte dos participantes em procurar cursos de línguas estrangeiras, 

especialmente a inglesa. Buscando tais objetivos, o projeto contou com a elaboração de oito 

encontros interativos, onde foram utilizados jogos, dinâmicas, documentários e cases, os 

quais foram mediados pelos integrantes do PET Administração UFC, e ocorreram 

quinzenalmente, com uma média de duração de duas horas cada. Espera-se, ao fim do projeto, 

a perda de timidez dos membros participantes em comunicar-se na língua inglesa, que seja 

suficiente para manter uma conversação e um maior interesse destes em realizar cursos de 

inglês, sendo tais resultados identificados por meio de um questionário de satisfação 

respondido pelos participantes ao final da edição. 

 

PALAVRAS – CHAVE  

Timidez – Língua inglesa – Conversação;  
  

1. INTRODUÇÃO 

A timidez é um dos maiores obstáculos à comunicação ao se ter contato com uma nova 

língua. O tímido teme em se expor por causa do julgamento, da crítica e até da rejeição dos 

seus colegas, acreditando que todos recriminam sua pronúncia. Em momentos em que o uso 

do idioma inglês se mostra necessário, a ansiedade aumenta e, com ela, o medo de errar.  

No mundo contemporâneo, onde o inglês é considerado a língua mundial, esses momentos 

tendem a acontecer com mais frequência, especialmente no mercado de trabalho. De forma a 

minimizar os impactos negativos da timidez no cotidiano, a participação em ambientes mais 

convidativos e estimulantes à prática saudável do inglês se mostra fundamental para a 

desinibição ao falar a língua.  

                                                
1 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Administração UFC e discente do curso de Administração da 

Universidade Federal do Ceará. 
2 PETiano tutor do grupo PET Administração UFC e docente do Departamento de Administração da 

Universidade Federal do Ceará. 
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O PET SPEAK UP é um projeto de ensino do PET Administração UFC que contempla os 

membros ingressados no Programa como participantes. O projeto tem o intuito de fazer com 

que percam a timidez em comunicar-se na língua inglesa, através de jogos, de dinâmicas, de 

discussões, de debates, de resolução de cases e de documentários sobre diversas temáticas. 

Visa, também, nutrir o conhecimento dos participantes no quesito teórico, por meio de 

dinâmicas relacionadas à pronúncia, ao vocabulário e à gramática, além de materiais extras 

disponibilizados previamente aos encontros. 

De acordo com pesquisa realizada pelo site de classificados de empregos Catho, embora o 

inglês seja de extrema importância no mundo acadêmico e corporativo, apenas 5% da 

população fala uma segunda língua e menos de 3% tem fluência em inglês. Tendo em vista 

esse contexto, o PET SPEAK UP objetiva, também, despertar o interesse dos participantes em 

procurar cursos de inglês a fim de que esses desenvolvam um bom domínio dessa língua. 

Ainda nesse viés, o projeto objetiva, de forma geral, fazer com que os participantes percam a 

timidez em falar na língua inglesa, desenvolvendo habilidades comunicativas. Além disso, 

tem como objetivos específicos: contato com a língua inglesa; incitar a prática da conversação 

na língua inglesa; desenvolver a criatividade; promover a integração entre os participantes; 

possibilitar a desinibição para falar em público nas línguas estrangeiras; e despertar o 

interesse por cursos de línguas estrangeiras. 

 

2. METODOLOGIA 

Uma vez que o intuito do projeto não era o aprendizado gramatical da língua inglesa, mas a 

perda da timidez ao se falar o idioma, o projeto contou com a elaboração de encontros 

interativos, no qual foram utilizados dois tipos de atividades: a primeira, chamada de ice 

break, consistia em dinâmicas ou brincadeiras rápidas, que visavam à interação entre os 

integrantes; já a segunda se baseavam em atividades mais elaboradas, sejam elas jogos, 

dinâmicas, debates, discussões, documentários, análises musicais ou cases, a fim de fazer com 

que os participantes percam a timidez na pronúncia da língua. 

Visando estimular, também, a criatividade dos membros do PET, o coordenador dividiu-os 

em duplas, que ficaram responsáveis por planejar a metodologia utilizada em cada encontro. 

Dessa forma, em cada dia de projeto houve uma metodologia diferente, porém devendo seguir 

a estrutura do encontro descrita acima. Como forma de garantir o cumprimento dessa 

estrutura, o conteúdo a ser utilizado por cada dupla mediadora deveria ser enviado com 

antecedência de 1 (uma) semana para os coordenadores do projeto, afim de possíveis ajustes, 

que posteriormente foram encaminhados aos demais participantes. Ocorreram, no total 8 

(oito) encontros, com realização quinzenal e duração máxima de 2 (duas) horas cada. É 

importante salientar que nos encontros somente foi permitido a comunicação na língua 

inglesa. 

Uma alternativa para balancear o nível de proficiência em inglês entre os participantes do 

projeto foi a aplicação de um questionário inicial, onde foram questionados acerca de suas 

afinidades com a língua inglesa. Após isso, agruparam-se os integrantes que tinham menos 

afinidade com aqueles que tinham mais, para que estes pudessem ajudar aqueles no 

andamento das atividades. 

Por fim, foi aplicado, ao término do projeto, um questionário de satisfação, para saber se o 

objetivo geral e os objetivos específicos foram cumpridos. Tal questionário tem perguntas, 

majoritariamente, na escala Likert, com respostas de nível 1 a 5. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando os objetivos específicos, os pontos “Contato com a língua inglesa” e “Incitar a 

prática da conversação na língua inglesa” foram cumpridos, uma vez que estes são requisitos 

para o desenvolvimento dos encontros do projeto. Da mesma forma, acontece com o ponto 
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“Desenvolver a criatividade”, que, segundo análise qualitativa dos coordenadores, fora 

percebida pela inovação na metodologia escolhida pelos PETianos para os seus encontros. 

Tendo em base a pesquisa de satisfação aplicada a 12 participantes ao final do projeto, tem-se 

para o ponto “Promover a integração entre os participantes” um resultado positivo, segundo a 

percepção dos próprios participantes (58,3% responderam 5-Excelente). Quanto a 

“Possibilitar a desinibição para falar em público nas línguas estrangeiras”, as respostas 

tiveram uma maioria positiva, principalmente nos quesitos de aprimoramento da compreensão 

(50% responderam 4-Ótimo), de conversação (66,7% responderam entre 4-Ótimo e 5-

Excelente) e de pensamento em inglês (50% responderam 4-Ótimo e 5-Excelente). Não 

obstante, os quesitos articulação de ideias e aumento de vocabulário obtiveram uma avaliação 

mediana (respectivamente, 33,3% e 41,7% responderam entre 1-Nulo e 2-Pouco), 

demonstrando fragilidade para esses pontos na execução do projeto. 

Por fim, quanto a “Despertar o interesse por cursos de línguas estrangeiras”, obteve-se quatro 

respostas: quatro pessoas sentiram interesse em procurar desenvolver seu inglês em um curso 

de línguas, quatro não sentiram interesse, três já cursavam curso de idiomas e uma pessoa já 

era fluente.  

  

4. CONCLUSÕES 

Com base na análise de dados, pode-se concluir que o projeto teve boa aceitação e contribuiu 

de forma significativa na perda de timidez em falar na língua inglesa. Entretanto, algumas 

sugestões foram feitas visando a melhoria do projeto, sendo elas: maior controle da liderança, 

em relação aos encontros; antecedência no planejamento, por parte dos mediadores; e uma 

avaliação qualitativa. 

Logo, o objetivo geral foi atingido de forma eficiente e merece ser mantido pelos membros do 

PET Administração UFC por mais edições. 
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EIXO TEMÁTICO: Inclusão como Meio de Transformação 
 
 

Resumo 
Devido à falta de atividades que abordem temas sobre diversidade no curso de Engenharia              
Química na UFPR, foi criado o Projeto PET Talks, que organiza espaços de discussão sobre               
assuntos como saúde mental, políticas afirmativas, empoderamento feminino e comunidade          
LGBTQI+. O grupo optou por escolher dois temas a serem tratados por semestre e sempre               
busca pessoas que possuem conhecimento e propriedade para coordenar os espaços. Os            
encontros organizados podem ser no formato de rodas de conversa, palestras, mesas redondas             
ou espaços mais descontraídos com dinâmicas. Até o momento, foram realizados dez            
encontros e três exposições de cartazes, contando com a participação de 259 discentes da              
universidade, sem contar as pessoas atingidas pelos cartazes fixados nos corredores do prédio             
de Engenharia Química. O projeto ainda é novo, mas está mostrando muito potencial e está               
cumprindo o seu objetivo de criar espaço para que temas de diversidade sejam discutidos no               
curso. 
 
Palavras – chave  
Questões sociais, Palestras, Rodas de conversa 
 
Introdução 

Tendo em vista a importância da integração e complementação dos conteúdos           
relacionados aos cursos de graduação com as questões externas à universidade, é necessário             
que os/as estudantes tenham conhecimento dos problemas sociais mais relevantes atualmente,           
podendo assim posteriormente trazer soluções à comunidade. (BAZZO; MENESTRINA,         
2008) 

Somando-se à situação a necessidade de que os/as profissionais da área de tecnologia             
desenvolvam a empatia e entendam que suas ações impactam a vida de outras pessoas das               
mais diversas maneiras (BAZZO; MENESTRINA, 2008) e também a baixa quantidade de            
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eventos e disciplinas que abordam temas de cunho social no curso de Engenharia Química da               
Universidade Federal do Paraná (UFPR), o grupo decidiu pela criação do PET Talks. 

Dessa maneira, o projeto visa a abertura de espaços para que possam ser discutidos              
temas que não são diretamente abordados na graduação, mas que são importantes para a vida               
em sociedade, além de auxiliar na formação acadêmica e pessoal dos/das discentes ao             
promover momentos de descontração (trazendo temas de demais áreas do conhecimento) e            
também de discussão apoiando o desenvolvimento da cidadania, da tolerância e do respeito,             
trazendo dados e informações referentes aos assuntos selecionados para o semestre.  
 
Metodologia 

Como a quantidade de temas que podem ser abordados pelo projeto PET Talks é vasta,               
foi decidido que, a cada semestre, seriam escolhidos dois temas diferentes para serem             
tratados. Assim, é possível promover diversos encontros sobre o mesmo assunto com uma             
continuidade. 

Usualmente, os temas são definidos com base nas datas comemorativas de cada            
semestre. Com isso, o assunto consegue ser mais facilmente abordado e pode-se desenvolver             
atividades mais intensas. 

Após escolhidos os temas, os/as coordenadores/as responsáveis pelo projeto fazem          
uma pesquisa sobre o conteúdo, para levantar pontos interessantes a serem tratados e pessoas              
que possuem conhecimento e propriedade para discutir a respeito do assunto, podendo ser             
ligadas à universidade ou não. Em seguida, os/as coordenadores/as entram em contato com             
essas pessoas, explicam o objetivo do projeto e verificam seu interesse e disponibilidade em              
participar de um encontro. 

Os eventos podem ser palestras, rodas de conversa, mesas redondas ou dinâmicas. E,             
sempre que possível, eles ocorrem durante o almoço, pois é o horário em que todos/as os/as                
discentes da universidade não se encontram em aula e também percebeu-se que encontros             
realizados nesse período possuem maior adesão. 

Determinada a data e o horário, o Departamento de Comunicação do grupo            
confecciona um cartaz para a divulgação, que é realizada em sala de aula para todos os                
períodos do curso, por meio de redes sociais (Facebook e Instagram), em grupos das turmas               
no WhatsApp, e também é criado um evento no Facebook em que todos/as os/as alunos/as do                
curso são convidados/as. 

Antes do encontro, os/as responsáveis pela coordenadoria preparam o local, que pode            
ser uma sala de aula ou auditório, e auxiliam o/a convidado/a com o que for necessário. E, no                  
final, é aplicado um feedback online para os/as participantes preencherem, que avalia a             
organização do grupo, a relevância do tema, como o encontro  
o/a impactou e possui um espaço para sugestões e comentários. O feedback começou a ser               
aplicado somente em 2019. 
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Além dos encontros sobre os temas escolhidos, muitas vezes os membros do PET com              
auxílio dos/das discentes do curso que possuem interesse, confeccionam cartazes que são            
expostos na rampa e corredores do prédio de engenharia química. Esse é um modo de atingir e                 
impactar um maior número de pessoas, que não podem comparecer aos encontros ou não              
possuem interesse neles.  
 
Resultados e Discussão 

O projeto apresenta como resultados parciais um total de nove encontros, dois atos             
com confecção de cartazes e uma exposição, distribuídos ao longo do segundo semestre de              
2018 e início do primeiro semestre de 2019. Essas atividades abordaram temáticas de             
expressiva relevância para a sociedade, sendo elas: saúde mental, empoderamento feminino,           
sexualidade, diversidade étnico racial e de gênero.  

Dentre os encontros realizados em 2018, quatro deles foram referentes a saúde mental,             
nos quais proporcionaram aos/às discentes momentos com palestras informativas e rodas de            
conversa, contando com a mediação de especialistas da área tratada. Em paralelo aos             
encontros, foram confeccionados cartazes relacionados ao setembro amarelo, que         
compreendiam frases motivacionais e informações com dados de entidades que realizam           
apoio emocional e psicológico.  

Outro tópico abordado no mesmo ano foi sobre diversidade étnico-racial e políticas            
afirmativas, sendo também realizada uma atividade de confecção de cartazes, dos quais            
abrangiam: histórico de lutas dos/as negros/as no Brasil; negros e negras que marcaram a              
história; estatísticas que mostram a discrepância de representatividade entre brancos/as e           
negros/as; frases e perguntas que geram reflexão sobre o tema. Ainda nesse ponto, foi feita               
uma roda de conversa com uma discente do PET Química e uma egressa do PET Engenharia                
Civil da UFPR, que possuem propriedade no assunto e transmitiram importantes           
conhecimentos aos/às estudantes.  

No ano de 2019, realizou-se dois encontros com a temática de empoderamento            
feminino. Um deles contou com a participação de uma engenheira química e empresária de              
sucesso, e o outro teve como convidadas três professoras do Departamento de Engenharia             
Química da UFPR, sendo uma egressa.  

Ainda foram realizadas três palestras: sobre o histórico das lutas pela implementação            
das cotas raciais, cuja convidada foi a Ma. Dora Lucia de Lima Bertulio, que foi protagonista                
na luta anti-racista; e sobre a história dos/das negros/as no Brasil e também sobre gênero e                
sexualidade em outras sociedades ao longo da história, realizada em parceria com o PET              
História da UFPR. 

Em 2019, foi realizada uma exposição de cartazes, produzidos pelo PET Psicologia da             
UFPR, sobre mulheres marcantes de diversas áreas na ciência.  
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Os encontros tiveram numerosa adesão dos/das discentes, totalizando 259         
participantes. Além disso, a exposição de cartazes obteve expressivo impacto, atingindo           
discentes e professores/as de diferentes cursos da instituição. O planejamento futuro para o             
projeto é continuar levando temáticas relevantes para a graduação, em especial aos temas de              
empoderamento feminino e diversidade sexual, tópicos escolhidos para darem continuidade          
ao projeto no primeiro semestre de 2019. 
  
Conclusões 

O Projeto PET Talks realiza assim atividades tais como dinâmicas com um maior             
contato interpessoal, permitindo perceber outras formas de pensar e agir, da mesma maneira             
que estas pessoas têm a possibilidade de participar de um momento de descontração no meio               
da sua rotina. 

Também realiza-se a discussão sobre questões relacionadas à vida em sociedade das            
mais diversas formas. Então, por meio de palestras, rodas de conversa e mesas redondas              
discute-se os temas propostos com os/as participantes, além de confecções e exposições de             
cartazes como forma alternativa de atingir mais graduandos/as, que são expostos a outras             
realidades, problemas e visões de mundo, conforme a proposta de formar cidadãos e cidadãs              
melhores e de promover uma abordagem de assuntos de extrema importância mas que,             
normalmente, não são abordados dentro dos cursos.  

 
 
Referências: 
BAZZO, W.A.; MENESTRINA, T.C. Ciência, tecnologia e sociedade e formação do           
engenheiro: análise da legislação vigente. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e            
Tecnologia, Ponta Grossa, v.1, n.2, p. 2-8, 2008. 
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EIXO TEMÁTICO: UNIDOS PELA EDUCAÇÃO 

 

Resumo 

As atividades extracurriculares vêm se mostrando cada vez mais relevantes durante a 

graduação em qualquer curso de ensino superior. Por seu intermédio, os discentes podem 

desenvolver competências múltiplas, ampliando seus horizontes de conhecimento e 

facilitando a interação com grupos diferentes de indivíduos, além de proporcionar o 

enriquecimento científico, social e curricular. Na prática de atividades extraclasse busca-se, 

majoritariamente, a formação de profissionais completos e multidisciplinares adeptos a um 

mercado de trabalhos vez mais seletivo. Dessa maneira, o objetivo do trabalho foi relatar as 

experiências vivenciadas pelo grupo diante da organização de eventos como palestras, cursos 

e oficinas, atividades nas quais os alunos participaram de forma espontânea a fim adquirir 

conhecimento além do curricular, firmando a real importância das atividades extracurriculares 

durante o processo de graduação dos discentes. Houve uma positiva aceitação dos acadêmicos 

e público em geral, analisando a crescente demanda e o número de participantes à medida que 

os eventos aconteceram. Destaca-se a procura e os comentários positivos vindos de discentes 

e docentes aos participantes do PET Ciências Rurais. Esses eventos podem contribuir para o 

crescimento dos participantes proporcionando uma formação de qualidade, tornando-os 

futuros profissionais mais preparados, permitindo para os mesmos uma formação global. 

Palavras – chave: Transdisciplinaridade, conhecimento, integração, inclusão. 

                                                
1PETiano (bolsista) do grupo PET Ciências Rurais e discente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de 

Santa Catarina -Campus de Curitibanos. 
2PETiano (bolsista) do grupo PET Ciências Rurais e discente do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa 

Catarina -Campus de Curitibanos. 
3PETiano (bolsista) do grupo PET Ciências Rurais e discente do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de 

Santa Catarina -Campus de Curitibanos. 
4 Tutora do grupo PET Ciências Rurais e docente do Departamento de Agricultura, Biodiversidade e Florestas da 

Universidade Federal de Santa Catarina -Campus de Curitibanos. 
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Introdução 

O mundo globalizado, as tecnologias e as inovações científicas vêm exigindo da 

academia a implementação de novas formas de conhecimento, pressionando mudanças nas 

metodologias de formação de profissionais competentes para o atendimento da população 

(BUSSOLOTTI et al., 2016). Em necessidade dessa mudança, são adotadas de forma 

gradativa nas instituições de ensino superior, novas modalidades de ensino, como atividades 

extracurriculares ou extraclasse, que buscam desenvolver competências não contempladas 

pelas disciplinas em sala de aula, e assim formar um profissional transdisciplinar na produção 

de conhecimento (PILEGGI, et al 2005, apud BUSSOLOTTI et al., 2016). 

As atividades complementares, como palestras, minicursos e oficinas correspondem a 

práticas acadêmicas que buscam ampliar o currículo e enriquecer o perfil do formando 

(BUSSOLOTTI et al., 2016). Pereira et al. (2017) afirma em seu trabalho que a finalidade da 

educação superior não se resume a uma perspectiva unidimensional, mas sim envolve um 

conjunto genérico de intenções que tratam a formação profissional além do que é proposto 

pelas ações educativas presentes na estrutura curricular (PEREIRA et al., 2017). 

Neste sentido, é de suma importância que os acadêmicos compreendam as atividades 

complementares como sendo experiências diversificadas que contribuirão para a sua 

formação, as quais devem possuir relação direta com as Diretrizes Pedagógicas do Curso e 

com sua futura inserção no mercado de trabalho (BUSSOLOTTI et al., 2016). 

O Programa de Educação Tutorial (PET) tem por natureza o desenvolvimento de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. A organização de palestras, cursos e oficinas está 

relacionada ao ensino, a partir dos conteúdos ministrados, e à extensão, viabilizando a relação 

da Universidade com profissionais atuantes e com a comunidade acadêmica e local. Neste 

sentido, o objetivo deste trabalho é relatar as experiências vivenciadas no processo de 

organização de eventos como palestras, cursos e oficinas pelo grupo PET – Ciências Rurais, 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Campus de Curitibanos, para a 

comunidade acadêmica e local do município de Curitibanos/SC, consolidando sua 

importância na formação profissional dos discentes e seu papel para a sociedade. 

 

Metodologia 

No ano de 2018, durante o segundo semestre, o grupo PET- Ciências Rurais realizou 

atividades relacionadas a atividades extracurriculares para toda a comunidade universitária e 

local da região. Dentre as atividades organizadas foram: 2 cursos, 2 oficinas e 3 palestras 

sediadas na UFSC/ Campus de Curitibanos- SC.  

Para a idealização de cada um desses eventos, o grupo de 12 acadêmicos foi dividido 

em subgrupos para melhor distribuição das atividades. Após a determinação das temáticas 

abordadas e do contato prévio com os palestrantes/ministrantes convidados, foram alocadas as 

salas para realização dos eventos.  

O grupo também confeccionou folders de divulgação, que posteriormente foram 

distribuídos na Universidade e publicados através de postagens em redes sociais, além da  
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divulgação através de anúncios na rádio comunitária Maria Rosa FM. A inscrição para 

participar dos eventos foram realizados via sistema UFSC quando as atividades eram de 

natureza cursos e as demais atividades, as inscrições eram realizadas momentos antes do 

acontecimento do evento.  

Os cursos ofertados tiveram como temática: Análise Econômica de Projetos (8 h) e 

Noções Básicas de Excel (8 h), sendo o primeiro ministrado pelos docentes da UFSC João 

Batista Tolentino Júnior e Eliseu Fritscher e o segundo pelos mestrandos do curso de Pós-

graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais (PPGEAN), Pedro Henrique da Silva 

Medrado e Fernanda Benedet de Santo, os quais ocorreram nos dias 19 de maio e 29 de junho 

de 2018, respectivamente. Ambos foram oferecidos na modalidade presencial com inscrições 

via UFSC. 

Em relação às oficinas, elas ocorreram no primeiro e segundo semestre de 2018, nos 

dias 16 de junho e 26 de outubro. A temática de abordagem selecionada compreendeu a 

Agricultura Digital com ênfase na Tecnologia Desenvolvida para a Cultura do Gladíolo 

designada à Equipe PhenoGlad com a participação da professora da instituição Leosane C. 

Bosco, a qual serviu de ponte para a divulgação do aplicativo de celular “PhenoGlad Mobile 

SC”. A segunda oficina compreendeu o tema “Primeiros Socorros”, e foi aplicada pelo 

bombeiro Claudemir Leal, na qual além do conteúdo teórico proporcionou algumas práticas 

promovendo a interação do público participante. 

O grupo realizou 3 palestras de temáticas diversificadas, sendo elas: “A importância 

da biodiversidade frente ao Sistema Internacional de Patentes”; “Espécies exóticas invasoras e 

seus riscos para as unidades de conservação” e a palestra sobre “A esterilização da cultura do 

ódio contra as minorias”. Estas foram realizadas nos dias 24 de agosto, 21 de setembro e 09 

de novembro, respectivamente. 

 

Resultados e Discussão 

 

 Os eventos realizados (Tabela 1), contaram com a presença de estudantes dos três 

cursos oferecidos na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Campus de 

Curitibanos, sendo eles: Agronomia, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária. 
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Tabela 1 - Número de participantes docentes e discentes de acordo com os cursos para cada 

evento. 

Evento Nº Agro 
Eng. 

Florestal 

Med. 

Vet. 
Mestrado Docente Visitante 

Curso “Análise 

econômica de 

projetos.” 
14 4 10 -- -- -- -- 

Oficina “Agricultura 

Digital com ênfase na 

tecnologia 

desenvolvida para a 

cultura do Gladíolo.” 21 7 5 -- 2 2 5 

Minicurso “Noções 

básicas de excel.” 
17 9 7 -- 1 -- -- 

Palestra “A 

importância da 

biodiversidade frente 

ao sistema 

internacional de 

patentes.” 

46 14 7 11 6 5 3 

Palestra “Espécies 

exóticas invasoras e 

seus riscos para as 

unidades de 

conservação.” 
19 3 6 6 4 - - 

Palestra “A 

esterilização da cultura 

do ódio contra as 

minorias.” 
12 5 2 - - 5 - 
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Oficina “Primeiros 

socorros.” 
20 7 6 5 1 0 1 

 

Este fato pode ser considerado um ponto positivo em relação ao interesse dos 

discentes (público alvo), já que as temáticas abordadas foram diversificadas, contemplando 

assim a chamada “transdisciplinaridade” que deve ser buscada durante a graduação. Além 

disso, docentes do Campus e mestrandos do Programa de Pós-graduação PPGEAN também 

estiveram presentes nos eventos, como pode ser observado na Tabela 1.  

O curso “Análise Econômica de Projetos” contou com a presença de 14 ouvintes 

sendo 28,5% da Agronomia, 71,42% da Engenharia Florestal. Os temas abordados estavam 

relacionados a fluxo de caixa, juros simples e compostos, parcelamento e amortização, valor 

presente e valor futuro e análise de alternativas econômicas. O mesmo foi uma abordagem 

diferenciada da análise econômica de projetos, complementando o conhecimento adquirido 

pelos participantes anteriormente.  

A Oficina “Agricultura Digital” com ênfase na tecnologia desenvolvida para a cultura 

do Gladíolo contou com a presença de 21 ouvintes sendo 33,33% da Agronomia, 23,8% da 

Engenharia Florestal, 9,52% do mestrado, 23,8% de visitantes (agricultores) e 9,52% de 

docentes. O objetivo foi apresentar a cultura do Gladíolo: produção, espécies e valor 

econômico e divulgar o “PhenoGlad Mobile SC”, um aplicativo digital que auxiliará os 

produtores da região de Santa Catarina a conhecer a cultura do gladíolo e planejar a produção 

em qualquer época do ano. 

O Minicurso “Noções básicas de excel” contou com a presença de 17 ouvintes sendo 

52,94% da Agronomia, 41,17% da Engenharia Florestal e 5,88% de mestrandos. Teve como 

objetivo capacitar os participantes na utilização do Excel, destacando a importância dessa 

ferramenta na vida acadêmica e profissional, auxiliando os mesmos na estruturação e 

elaboração de planilhas, gráficos, trabalhar, importar e exportar os dados. 

 A palestra “A importância da biodiversidade frente ao Sistema Internacional de 

patentes” contou com a presença de 46 ouvintes sendo 30,43% da Agronomia, 15,21% da 

Engenharia Florestal, 23,91% da Medicina Veterinária, 13,04% do mestrado, 10,86% de 

docentes e 6,52% de visitantes.  

A palestra “Espécies exóticas invasoras e seus riscos para as unidades de conservação” 

contou com a presença de 19 ouvintes, sendo 15,78% da Agronomia, 31,57% da Engenharia 

Florestal, 31,57% da Medicina Veterinária e 21,05% do mestrado. O objetivo foi 

conscientizar sobre os riscos de espécies exóticas invasoras, as quais. São consideradas como 

a segunda causa de redução da biodiversidade no mundo, atrás apenas da perda de habitats 

por intervenção humana. 

A palestra “A esterilização da cultura do ódio contra as minorias.” contou com a 

presença de 12 ouvintes sendo 41,66% da Agronomia, 16,66% da Engenharia Florestal e 

41,66% de docentes. O qual teve objetivo de abordar a temática em seu sentido amplo, 
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demonstrando dados reais de como esse tema é encarado pela sociedade, além de possibilitar 

discussões acerca do tema, com os participantes do mesmo.  

 A oficina “Primeiros socorros” contou com a presença de 20 participantes sendo 35% 

da Agronomia, 30% da Engenharia Florestal e 25% da Medicina Veterinária, 5% docentes e 

5% visitante. Estes participaram de experiências na área de primeiros socorros para que vidas 

possam ser socorridas em tempo hábil até a chegada de profissionais capacitados para 

tratamentos mais específicos. 

 Observou-se uma grande aceitação dos acadêmicos, fato verificado pelo crescimento 

considerável no número de participantes à medida que os eventos aconteceram. Aliado a isso, 

os vários comentários positivos e incentivo tanto quanto dos discentes quanto por docentes ao 

PET Ciências Rurais na continuidade de atividades dessa natureza.  

A Universidade possui como função social o trinômio ensino, pesquisa e extensão, 

assim “incorpora a missão civilizatória de produzir e difundir conhecimento e cultura” 

(ALMEIDA FILHO, 2007). Dessa forma, o PET Ciências Rurais não visa apenas possibilitar 

aos bolsistas e aos discentes do campus uma série de aprendizados acadêmicos, mas procura 

colaborar para uma melhor competência e qualificação como membros da sociedade e como 

futuros profissionais ativos.  

 Os eventos realizados constituem-se de uma fonte essencial na busca e apreensão de 

novos conhecimentos. Através desses comprovou-se o quanto esse tipo de evento pode 

contribuir para o desenvolvimento dos estudantes e crescimento intelectual dos docentes e 

visitantes. É visível a ampla obrigação em que o acadêmico possui para obter uma formação 

diferencial, isso pode ser atenuado por uma relação direta com atividades extracurriculares. 

 

Conclusões 

 

É visível a participação dos discentes, e até mesmo de docentes, de todos os cursos 

oferecidos no Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) nos 

cursos, oficinas e palestras elaboradas pelo PET- Ciências Rurais. Assim, entende-se que os 

eventos organizados contribuem para a integração, inclusão e compartilhamento de 

conhecimento e culturas entre os graduandos de diferentes áreas.  Além do mais, as 

atividades colaboram para aprimorar o desempenho dos acadêmicos organizadores em 

atividades em grupo, viabilizando uma melhor comunicação e um melhor convívio entre os 

mesmos.  
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Inserção do conhecimento democrático nas escolas públicas 
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Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

Visualizando a desigualdade do acesso à informação no sistema educacional brasileiro, o 

grupo PET- Escola busca atuar nos colégios, por meio de atividades como rodas de conversas 

e oficinas interativas de ciências, de forma a reduzir esses impactos que tanto prejudicam os 

alunos de escolas públicas nas suas buscas por oportunidades futuras do meio acadêmico. 

Enfatizando o uso de um conhecimento autônomo e democrático, há um retorno do meio 

universitário para a sociedade. 

 

Palavras – chave 

Desigualdade, acesso à informação, conhecimento democrático, ensino prático e interativo, 

roda de conversa. 

 

Introdução 

A sociedade brasileira vive sob uma ótica de profunda desigualdade social. Em especial no que 

diz respeito ao âmbito educacional, esta desigualdade não afeta somente o campo imediato, 

como no acesso à informação dentro da instituição, mas também a longo prazo. 

A síntese de indicadores sociais de 2018 feita pelo IBGE mostra o alarmante dado de que 

apenas 35,9% dos alunos que cursaram o ensino médio integralmente em colégio público 

ingressaram em uma faculdade, enquanto que para aqueles que vieram de escolas particulares 

este número salta para 79,2%. Seja por uma questão físico-estrutural, pela qualidade do ensino, 

ou mesmo pela falta de incentivo por parte do ambiente, tanto escolar quanto familiar, o cenário 

é de um acesso ao conhecimento antidemocrático, no qual as futuras oportunidades dos alunos 

de menores condições acabam severamente afetadas. 

O PET- Escola procura adentrar no cenário de desigualdades agindo dentro das escolas públicas 

da cidade de Macaé. Levando às escolas rodas de conversa com os alunos, feiras de profissões 

e oficinas interativas de ciências, o grupo consegue incentivá-los diante questões acadêmicas, 

fomentando o interesse desses alunos com relação a busca por um ensino superior. Para além 

dos trabalhos dentro das escolas o grupo também oferece visitas ao polo universitário, onde 

mostra os laboratórios e fala da dinâmica dentro de uma faculdade pública. 
 

1 PETiana do grupo PET engenharias e discente do curso Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
2 PETiana do grupo PET engenharias e discente do curso Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
3 Tutor do grupo PET engenharias e docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro
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As trocas de informação, nesse contexto, não somente visam expandir as vivências 

universitárias, mas também orientar os alunos como possível, buscando uma 

democratização do conhecimento. 

 

Metodologia 

Em primeiro lugar, o grupo busca o contato com as escolas públicas de sua cidade, seja 

por telefone, e-mail ou mesmo pessoalmente. A partir deste contato o grupo fica ciente 

da demanda maior dos alunos, dentre as rodas de conversa, feira de profissões e oficinas 

interativas de ciências ou outras atividades viáveis a serem implementadas, e marca um 

dia e um horário para comparecer na escola. É importante ressalvar que são priorizadas 

endereçar as demandas entendidas como mais importantes para os alunos, de forma a 

abrigar a diversidade das suas realidades. 

Da implementação das atividades do grupo dentro da escola existe a roda de conversa, 

que é a atividade que visa levar para o campo de visão dos alunos a possibilidade de 

adentrar em uma universidade, bem como orientá-los quanto a este processo. Assim, 

para criar familiaridade, as integrantes do grupo apresentam um pouco de suas próprias 

trajetórias e depois engajam em uma conversa com os alunos sobre suas vivências e 

esperanças quanto o futuro acadêmico. A partir deste contato o grupo começa, então, a 

falar das possibilidades de cursos e de como são os processos seletivos, do Enem – 

explicando o funcionamento da prova e do Sisu - e de outros vestibulares de acordo com 

o interesse dos alunos. Além disso, são passadas informações sobre os projetos de 

assistência estudantil como o Prouni e o Fies, bem como uma breve explicação desta 

assistência dentro da própria faculdade. 

São feitas também as feiras de profissões, as quais se assemelham com a roda de 

conversa, sendo apresentados os processos de diferentes vestibulares e falando um pouco 

de cada profissão. São buscadas pessoas que cursam ou formaram-se nos cursos de 

interesses dos alunos para participarem junto com os integrantes, permitindo aos alunos 

uma visão mais íntima quanto aos seus cursos de interesse. 

Quanto à expansão de conhecimento em sala, são também feitas as oficinas de energias 

renováveis. Neste caso, o objetivo é expandir o conhecimento sobre energias renováveis, 

tema em geral pouco trabalhado dentro da grade curricular dos alunos. É feita uma 

apresentação do conceito de energias renováveis, sua importância e exemplos, para que 

depois os alunos sejam divididos em grupos e montem, com auxílio, os kits de energias 

renováveis levados à escola pelo próprio grupo do PET. 

Para além dessas atividades são implementadas outras oficinas interativas de ciências, 

buscando a expansão do conhecimento teórico para o âmbito prático. Estas atividades 

são feitas também com materiais caseiros dos integrantes do grupo, contando com uma 

explicação teórica em conjunto. Por fim, há também as visitas ao polo universitário, que 

funcionam a partir do contato com escolas e/ou professores interessados; nas visitas são 

mostrados os laboratórios e equipamentos presentes na faculdade, também visando 

despertar maior interesse dos alunos. 

 

Resultados e discussão 

O grupo PET- Escola encontra em sua atuação uma forma de permear o conhecimento, 

não somente com informações, mas com uma nova perspectiva quanto as mesmas. 

Através do ensino prático e interativo, o processo de aprendizado autônomo é estimulado 

nos alunos, como não acontece normalmente em salas de aula, despertando interesse 

maior sobre os conteúdos abordados e abrindo um novo horizonte de como entender o 
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que antes era apenas teórico. 

Já com as rodas de conversa, feiras de profissões e visitas à universidade, são dadas 

oportunidades aos alunos de visualizarem com maior clareza um futuro no ensino 

superior. Aumentando suas ambições quanto um possível mercado de trabalho e 

auxiliando em escolhas de cursos e futuros empregos. 

Os impactos proporcionados pela atuação do grupo podem ser visualizados nos 

depoimentos como os da aluna Adriele Pessanha, que escreveu “A visita a UFRJ nos 

ofereceu novas oportunidades de escolha, esclarecendo também todas as nossas dúvidas, 

essa visita me ajudou bastante a escolher minha profissão, sem palavras para descrever 

todos os conhecimentos recebidos lá”, ou mesmo com o depoimento da professora Edina 

Pontes “A presença do PET no Colégio Maria Isabel impactou a vida dos alunos, tanto 

com as trajetórias pessoais e de escolha dos universitários, quanto com o 

compartilhamento das experiências acadêmicas na Roda de conversa e na visita à UFRJ. 

Somos imensamente gratos por compartilharem conosco sua profissão. ” 

O grupo conseguiu atingir em 2017 cerca de 70 pessoas nas escolas e fez este número 

saltar para 260 em 2018. Em 2019 as expectativas são de manter os números crescendo 

ainda mais, proporcionando o acesso diversificado e mais democrático ao conhecimento 

e em pequenos passos ajudando a melhorar a qualidade de ensino dos colégios públicos, 

ao mesmo tempo que se melhora e reinventa-se com as trocas proporcionadas para 

atender às demandas dos estudantes. 

 

Conclusões 

É como parte da responsabilidade social da universidade pública expandir seus 

horizontes, impactando positivamente a sociedade ao seu redor. Os projetos de extensão, 

de forma geral, assumem parte desta responsabilidade, como é o caso do PET – Escola. 

Tratar do acesso à informação dentro do ambiente de colégios públicos, entretanto, não 

somente estende a realidade universitária ao âmbito social, como também possibilita 

uma democratização de conhecimento extremamente necessária, tendo em vista o 

contexto de desigualdade social brasileiro. 

Possibilitar aos jovens de colégios públicos o acesso ao conhecimento de forma 

diferenciada e à orientação para escolha de rumo profissional, é contribuir tanto para a 

formação pessoal destes jovens, como também para que possam ter ambições possíveis 

nas buscas de oportunidades no mercado de trabalho. Significando que, as 260 pessoas 

alcançadas em 2018, aproximaram-se pelo menos um pouco mais da distribuição de 

conhecimento ideal, que é o conhecimento democrático, o conhecimento democrático. 

 

Referências 

< https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101629.pdf> Acesso em: 25/04/2019 

 

 

 
 

1327



 
 

 

 

PET/SER-UnB, PRESENTE! 

Análise da participação do PET/SER-UnB na calourada política de Serviço Social 

1/2019 

 

Matheus da Silva Sousa1; Diogo da Silva Lopes2; Gyovanna Hyamonna Gomes França3; Júlia 

Lopes Vieira4; Karine Conceição Sousa dos Santos5; Solange Paiva6; Thayla Mendes Borges7; 

Miriam de Souza Leão de 

Albuquerque8 

matheusoskt@gmail.com 

PET/SER- UnB, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal.  

 

Unidos pela Tríade (Ensino, pesquisa e extensão)  

  

 

Resumo 

O presente trabalho apresenta uma breve análise da atividade elaborada pelo grupo do Programa 

de Educação Tutorial do curso de Serviço Social da Universidade de Brasília (PET/SER-UnB), 

na semana da calourada política ocorrida semestralmente, realizada na segunda semana do 

calendário acadêmico, no Centro Acadêmico de Serviço Social (CASESO) na Universidade de 

Brasília (UnB). A ação tinha como público-alvo os/as calouros/as do curso de Serviço Social 

da UnB. As problemáticas incluem entender com qual intuito tal atividade foi realizada e qual 

a importância da apresentação do tema socioeducação para os alunos do curso. A justificativa 

se deu pela necessidade de apresentação do PET e do tema de pesquisa e extensão desenvolvido 

pelo mesmo dentro da UnB. A atividade foi realizada em parceria com o Centro Acadêmico do 

curso de Serviço Social, estimulando a participação estudantil no espaço em que a calourada 

política foi desenvolvida. Metodologicamente, foi elaborada uma dinâmica recreativa, 

conhecida popularmente como “batata quente”, com a finalidade de tornar mais atrativa a 

                                                
1 Petiano bolsista do grupo PET/SER-UnB e discente do curso Serviço Social da Universidade de Brasília. 
2 Petiano bolsista do grupo PET/SER-UnB e discente do curso Serviço Social da Universidade de Brasília. 
3 Petiana bolsista do grupo PET/SER-UnB e discente do curso Serviço Social da Universidade de Brasília. 
4 Petiana bolsista do grupo PET/SER-UnB e discente do curso Serviço Social da Universidade de Brasília. 
5 Petiana bolsista do grupo PET/SER-UnB e discente do curso Serviço Social da Universidade de Brasília. 
6 Petiana bolsista do grupo PET/SER-UnB e discente do curso Serviço Social da Universidade de Brasília. 
7 Petiana bolsista do grupo PET/SER-UnB e discente do curso Serviço Social da Universidade de Brasília. 
8 Petiana tutora do grupo PET/SER-UnB e docente do Departamento de Serviço Social da Universidade de  

Brasília. 
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apresentação do tema “sistema socioeducativo”. Os resultados foram a participação dos 

calouros/as na discussão do tema proposto e a manifestação de interesse de tais alunos no 

ingresso ao grupo PET. 

  

Palavras-chave  

Integração; Calourada Política; Engajamento Extracurricular. 

 

Introdução 

A universidade apresenta-se como um universo de possibilidades a quem adentra à vida 

acadêmica. A sala de aula, os grupos de pesquisas, os grupos de extensão, bem como grupos 

direcionados a outras finalidades, compõem este espaço. É necessário apresentar ao/a recém-

ingressado/a na universidade as facilidades e oportunidades, para que este/a possa direcionar 

seus esforços em seus objetivos almejados. Segundo Teixeira et. al. (2008), a forma como os 

alunos se integram no ensino superior faz com que eles possam aproveitar melhor (ou não) as 

oportunidades oferecidas pela universidade, seja em sua formação profissional e seu 

desenvolvimento social.  

Uma dessas oportunidades de fomento da pesquisa e extensão é o Programa de 

Educação Tutorial, destacando nesse trabalho o grupo de Serviço Social da Universidade de 

Brasília, PET/SER-UnB. A partir de um plano anual, ele desenvolve práticas internas inerentes 

à própria pesquisa, bem como promove evento e outras ações dentro do curso de Serviço Social 

da UnB e da comunidade acadêmica, conforme o envolvimento com outros grupos PETs.  

Apresentar as práticas do grupo, assim como o projeto de extensão9 atual, os recursos 

disponíveis e os/as integrantes do grupo supracitado é uma forma de familiarizar os calouros/as 

com o programa e com o grupo, motivando-os a buscar conjuntamente outras possibilidades de 

ensino e extensão dentro da universidade para além do PET/SER. Também componente do 

programa da atividade, o tema de pesquisa e extensão, que é o Sistema Socioeducativo, foi 

apresentado e discutido10. Ora como filtro de interesse, ora como motivadora, a apresentação 

                                                
9 A proposta desenvolvida pretende compreender o território do Varjão/DF, que faz parte do Plano Piloto, a partir 

da percepção dos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, bem como 

construir o perfil desses adolescentes e jovens vinculados à Unidade de Atendimento em Meio Aberto do Varjão. 
10 A constituição de 1988 demonstra o resultado das lutas sociais por direitos fundamentais. Esse marco influencia 

na compreensão das políticas para crianças e adolescentes, que no ano de 1990 passa a ser colocada em lei, através 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a maneira que o Estado deve agir perante as situações 

infantojuvenis. Dessa forma, o ECA coloca diversas normas para serem cumpridas nas questões as quais envolvem 

adolescentes que cometeram ato infracional. As medidas socioeducativas previstas no artigo 112 serão aplicadas 

de acordo com a gravidade do ato e condição do adolescente de cumprir a medida. Nessa ótica, em 18 de janeiro 
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do tema é necessária para divulgação dos projetos realizados, e igualmente relevante, pela 

importância da pauta na sociedade. 

Por fim, a alternativa de se trabalhar o tema proposto foi concretizada através de uma 

dinâmica, pensada pelo grupo responsável pela atividade para tratar do sistema socioeducativo 

e a medida de internação11. Os objetivos a serem alcançados eram: apresentar o Programa de 

Educação Tutorial em geral, apresentar o grupo PET/SER-UnB, sua estrutura, área temática 

trabalhada e problematizar o tema Socioeducação, com foco na vivência de adolescentes no 

sistema socioeducativo em cumprimento de medida de internação. 

 

  Metodologia 

A metodologia é uma importante etapa na construção de qualquer ação, consiste no 

como chegar a determinado objetivo. Conforme Deslandes (1994), mais que uma descrição 

formal dos métodos e técnicas a serem utilizados, a metodologia também indica suas opções. 

Dessa forma, aquele/a que realiza a operação também analisa, compara e escolhe a melhor 

forma de trilhar os caminhos para o alcance de suas metas. 

Para a elaboração e realização da atividade foi necessário dividi-la por etapas, ficando 

organizada da seguinte maneira: planejamento prévio, dinâmica durante a calourada e 

resultados, bem como seus registros nos relatórios do PET/SER-UnB. O planejamento prévio 

consistiu na idealização do formato que seria utilizado por meio de debates dentro do grupo. 

Mais tarde, foi construído um diálogo com o CASESO, que disponibilizou o espaço físico local 

para que a atividade fosse realizada a partir das dezenove horas do dia vinte e um de março de 

2019. A partir dessa etapa, foi feito o plano estratégico que seria utilizado para introduzir a 

temática abordada.  

Durante a dinâmica da calourada, em um primeiro momento, foi apresentado ao público-

alvo o Programa de Educação Tutorial e o grupo PET/SER-UnB, as formas de ingresso, 

trabalhos e eventos realizados, bem como seus integrantes. Logo após, foi aberto espaço aos/as 

calouros/as para falarem sobre motivações e expectativas de ingresso no curso. Em seguida, 

                                                
de 2012, a Lei nº 12.594 colocou como deve ser organizado o Sistema Nacional de Socioeducação. Esse sistema 

regulamenta a execução das medidas socioeducativas em todo o Brasil. 

11 Dentro do Sistema Socioeducativo, há seis medidas que podem ser aplicadas mediante a prática de ato 

infracional, sendo elas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade 

assistida, inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. O meio aberto 

organiza as medidas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Nas medidas de semi-liberdade e 

internação o/a adolescente fica privado/a de liberdade parcialmente ou totalmente.  
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houve a aproximação com o tema da socioeducação. Foi explicado o funcionamento do sistema 

socioeducativo e as medidas socioeducativas, com o direcionamento para a medida de 

internação.  

Após esse momento deu-se início a dinâmica para discussão do tema. Foi proposto que 

todos sentassem organizadamente formando um círculo e iniciou-se a dinâmica inspirada na 

brincadeira conhecida como “batata quente”. Enquanto era tocado o samba-enredo da escola de 

samba Estação Primeira de Mangueira, circulava, passando de mão em mão, um balão inflado 

que continha uma frase. Ao todo circularam quinze balões com trechos de relatos de meninas 

que cumpriram medida socioeducativa de internação no Distrito Federal, retirados do livro 

“Meninas fora da lei; a medida socioeducativa de internação do Distrito Federal” (DINIZ, 

2017). Ao ponto que a música parava, a pessoa que estivesse com o balão em mãos o estourava 

e lia a frase em voz alta. Ao fim da leitura, se iniciava uma nova rodada com a retomada da 

música e a circulação de outro balão com frase. Ao terminar as quinze rodadas houve um 

momento destinado a reflexões e análise das frases lidas, bem como sua associação com a 

estruturação do sistema socioeducativo e a medida de internação, encerrando-se assim a 

dinâmica. 

Em seguida, o grupo se apresentou e explicou sobre o PET/SER-UnB. Nesse momento, 

foi pontuada a importância do tripé ensino, pesquisa e extensão, princípios fundamentais do 

PET. O grupo buscou explicitar como o PET tem um formato único, que permite que o aluno 

trabalhe os três eixos em um único lugar, num modelo horizontal que possibilita a autonomia 

do estudante. 

O momento seguinte consistiu na última etapa da atividade, que foi o registro do 

relatório, seguindo modelo padrão sempre utilizado pelo grupo, contendo: introdução, 

justificativa, metodologia, resultados e conclusões. Por fim foi arquivado no banco de relatórios 

de atividades do PET/SER-UnB. 
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Figura 1: Alunos do curso de Serviço Social participando da dinâmica 

 

 

Fonte: autora (Júlia Lopes Vieira) 

Instruções para dinâmica 

  

Resultados e Discussão 

A universidade apresenta-se como um espaço curioso, alheio a quem inicia seu percurso 

na vida acadêmica. Ingressar na universidade é adentrar em um universo anteriormente 

estruturado, onde tudo parece fazer parte de um todo acabado, cabendo aos/as calouros/as, com 

a possibilidade de ajudas externas, adaptar-se ao espaço e às dinâmicas de relações sociais. Esse 

percurso de integração exige coragem para lançar-se a novas formas de relacionar-se com o 

mundo, com as pessoas, sendo uma etapa de maturação necessária. Assim, o estabelecimento 

de novas formas de relações sociais apresenta-se como fator primordial no andamento de se 

tornar parte de um todo maior que é o espaço acadêmico. 

Os/as integrantes do PET/SER, enquanto participantes de um programa pautado em um 

projeto pedagógico definido, têm o dever de atuarem como agentes multiplicadores, suscitando 

a propagação de propostas inovadoras, iniciativas inéditas, não só entre os grupos do Programa 

de Educação Tutorial, mas também entre outros/outras alunos/as do curso, conforme afirma 

Tosta (2006), incentivando uma ampliação da perspectiva educacional do coletivo em busca de 
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interações que possam contribuir para o aperfeiçoamento dos/as futuros/as profissionais que 

estão em processo de formação. 

Dentre os resultados alcançados pode ser citada a concretização de uma aproximação 

com os/as calouros/as, que puderam experimentar um espaço de diálogo onde foi possível 

conhecer os/as integrantes que estão por trás do grupo PET/SER, compartilhar experiências e 

expectativas em relação ao andamento do curso e ter esse contato inicial com os espaços de 

pesquisa e extensão dentro da Universidade de Brasília. 

 O público-alvo da atividade planejada mostrou-se bastante interessado em ocupar 

espaços para além da sala de aula, questionando a respeito do processo seletivo do PET/SER e 

projetos desenvolvidos pelo grupo. 

 Em relação à temática da dinâmica, é possível afirmar que a abordagem do sistema 

socioeducativo é um assunto de extrema relevância e sua importância consiste na necessidade 

de maior aproximação da universidade. Trazê-lo à tona tem a intencionalidade de fomentar um 

interesse, e através da dinâmica foi possível colocá-lo em destaque, descrever brevemente seu 

funcionamento aos/as calouros/as, que tiveram uma noção introdutória a respeito do assunto e 

foram envolvidos/as na realidade vivenciada por algumas adolescentes vinculadas à medida 

socioeducativa de internação. 

 Os esforços se concentraram também no sentido de desmistificar os grupos relacionados 

a pesquisa e extensão, que por vezes não são suficientemente divulgados e os/as graduandos/as 

só entram em contato em fases mais avançadas do curso, podendo ser citado como exemplo o 

fato de que há no site do departamento um espaço destinado à lista de grupos de pesquisa, mas 

está sem nenhuma informação no momento. 

  

Conclusões: 

De modo geral, a demonstração de interesse dos/das calouros/as para ingressar no grupo 

expressa que a participação do PET/SER-UnB na calourada política de Serviço Social é 

imprescindível. Foi possível dar visibilidade ao Programa de Educação Tutorial em geral, 

ressaltando, também, a importância da participação dos calouros em atividades propostas para 

além da sala de aula. Pode-se, dessa forma, incentivar os/as calouros/as a construção de 

trajetória acadêmica que seja associada a pesquisa e extensão.  Por fim, a problematização sobre 

o sistema socioeducativo, área de atuação do/da assistente social e temática do PET/SER-UnB, 

trouxe a reflexão sobre como o programa, bem como o grupo, contribui para a formação 

profissional e concomitantemente para os avanços do tema de pesquisa. 
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EIXO TEMÁTICO: Sustentabilidade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 
O plástico é um produto derivado do petróleo, não biodegradável e devido suas diferentes 

aplicações começou a ser muito utilizado, assim gerando um excesso de seu consumo e, 

consequentemente, impactos ambientais. Nesse contexto, o grupo PETBio identificou em uma 

escola de ensino básico da rede privada de Goiânia um excesso de consumo de copos plásticos 

no âmbito escolar, e estabeleceu parceria junto à direção da escola para aplicar o projeto PET3R 

visando a redução do consumo de copos por meio da educação ambiental. Foram realizadas três 

coletas semanais de copos durante um trimestre para o levantamento quantitativo do consumo 

da escola, e cinco intervenções semanais em salas do 1º ao 5º anos do ensino fundamental para 

introduzir e aprofundar o tema do uso racional de plástico na tentativa de sensibilizar e educar 

as crianças. Os resultados obtidos mostraram que as intervenções não foram suficientes para 

promover a redução do consumo de copos de plásticos, remetendo à novas estratégias futuras 

na escola.  

 

Palavras - chave: Educação Ambiental, Ensino Fundamental, Impacto Ambiental  
 
Introdução 

                                                
1
 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Biologia e discente do curso Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Goiás. 
2
 PETiana tutora do grupo PET Biologia e docente do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal 

de Goiás. 
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O plástico é derivado do petróleo, sendo matéria prima de fonte não renovável que 
provoca grande impacto ambiental em sua extração, não são biodegradáveis, ou seja, não são 
decompostos pelos micro-organismos presentes na natureza, aumentando seu tempo de vida no 
meio ambiente (MAY et al. 2016). O consumo diário de copos plásticos descartáveis gera uma 
alta quantidade de resíduos, pois seu consumo permite uma ou poucas utilizações, sendo logo 
descartado e não reutilizado posteriormente.  

Para reduzir o consumo de copo plástico entre outros problemas ambientais surge como 
estratégia a educação ambiental. A educação ambiental (EA) possibilita a compreensão de 
forma crítica, de fatores para o desenvolvimento de atitudes conscientes, relacionadas a 
conservação de recursos naturais (BRANCALIONE, 2016).  

Nesse contexto, a escola é o espaço adequado para trabalhar a EA. Sendo, um ambiente 
para a formação de cidadãos e para o desenvolvimento de valores que influenciam na aquisição 
de atitudes adequadas quanto ao consumo e descarte de resíduos. Contudo, os educadores 
possuem dificuldades de intervir de modo significativo usando a EA, pois não consideram as 
múltiplas facetas da nossa relação com o ambiente (SAUVÉ, 2005). Essas múltiplas facetas 
correspondem aos modos diversos e complementares de aprender sobre o ambiente. Assim, a 
EA assume cada vez mais uma função transformadora na sociedade moderna, na qual a 
corresponsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo essencial para promover um 
desenvolvimento mais sustentável e menos poluidor.  

Apesar de constar no artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988 a proteção ambiental 
com práticas incluídas de EA como essenciais para a qualidade de vida, a realidade que se 
encontra é uma carência de consciência e ações que preservem a natureza. Nesse contexto, o 
projeto PET3R busca promover um desenvolvimento social por meio de uma formação de 
indivíduos preocupados com o meio ambiente e mobilizados em reduzir a pegada ecológica da 
espécie humana. Assim, o intuito do presente estudo foi promover a redução do consumo de 
copos descartáveis em um colégio da rede particular de ensino fundamental por meio da EA 
com foco na conscientização dos alunos e profissionais da escola, tendo como centro das ações 
o conceito de redução, refinamento e reuso (3Rs) para a minimização do impacto ambiental 
gerado pelo alto consumo na escola. 

 
Metodologia 

O projeto PET3R foi realizado em um colégio da rede particular, localizado no setor Jaó 
em Goiânia-GO e que atende alunos do berçário ao ensino fundamental fase 2, distribuídos em 
turnos matutino, vespertino e integral. O público-alvo do projeto foram alunos do 1º ao 5º ano, 
dos períodos matutino e vespertino, além do restante da comunidade escolar (professores, 
funcionários e os responsáveis pelos alunos). Após o estabelecimento da parceria junto à 
direção da escola, as intervenções foram iniciadas.  

No inicio do semestre, durante a reunião de pais e mestres que ocorre anualmente na 
escola, a tutora do grupo apresentou o projeto aos pais, para que todos os presentes ficassem 
cientes das intervenções na escola e da presença dos bolsistas, e destacou que os alunos do 
grupo PETBio sempre estariam identificados.  
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No primeiro momento, os dispensers que armazenavam os copos descartáveis foram 
identificados na escola, e totalmente preenchidos para se identificar a capacidade máxima de 
copos em cada dispenser. Após o preenchimento total, no dia anterior às contagens (no caso da 
segunda, foi preenchido no sábado pela manhã), os bolsistas passaram uma semana inteira na 
escola durante 1 bimestre (ou seja, primeira semana de fevereiro e de março), repondo todos os 
dispensers identificados, contando quantos copos foram consumidos de cada um. As reposições 
aconteceram em dois horários no turno matutino (10:00 e 12:00) e dois horários no vespertino 
(16:00 e 18:00). As contagens foram contabilizadas em uma planilha.  

Também durante o período de fevereiro a março de 2019, foram realizadas intervenções 
semanais durante cinco semanas consecutivas em cada turma de Ensino Fundamental I 
(matutino e vespertino) do colégio, visando disseminar a fundamentação teórica da EA de forma 
simples e didática. Para cada intervenção foi estipulado um tema a ser abordado (Quadro 1), 
para o entendimento da problemática do plástico e do uso de lixo, assim como o impacto para 
o meio ambiente, inclusive para a vida humana. 

 

Semana da 
Intervenção 

Temática  

1ª Semana  Conhecendo o projeto e nossos objetivos  

2ª Semana Aplicação do conceito de plástico, historicidade e consequente 
problemática do uso excessivo do plástico  

3ª Semana Impactos do uso excessivo de plástico na fauna  

4ª Semana Impactos do uso excessivo de plástico na vida humana  

5ª Semana Entendo a problemática da escola e algumas soluções  

Quadro 1: Distribuição dos eixos temáticos trabalhados em cada semana da intervenção no colégio. Em cada 
turma esses conceitos eram abordados conforme a faixa etária, sendo realizadas aulas interativas, assim como, 

algumas dinâmicas e utilização de sala de mídia para melhor abordagem dos conteúdos. 

 
Foram produzidas placas de identificação com frases de impacto ou informações, que 

foram fixadas em lugares estratégicos na escola, como próximo aos bebedouros e locais 
movimentados, com o objetivo de conscientizar os alunos, funcionários do colégio e 
responsáveis, mostrando a importância de usar menos plástico no dia a dia. Além disso, para 
atingir os pais e responsáveis, enquanto ocorriam as intervenções nas salas para os alunos, eram 
enviados posts nos grupos de WhatsApp, que as famílias, professores e diretores da escola estão 
presentes, informando sobre o projeto, a problemática do uso excessivo de plástico e a 
importância dos responsáveis auxiliarem as crianças na redução do uso de plástico.  

 
Resultado/Discussão 
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 A Figura 1 representa o total de copos consumidos nos meses de fevereiro (início da 
intervenção) e março. Observa-se que não houve uma redução significativa no uso de copos, 
pois o consumo total na primeira semana foi 8.394 (em fevereiro de 2019), e na segunda semana 
de amostragem foi de 8.171 (março de 2019). Ao analisar os dados observa-se que apesar da 
redução de 14% do consumo de copos no período matutino, o período vespertino apresentou 
um aumento de 13,8%, assim no total, o consumo da escola não se alterou com as intervenções.  
Com os resultados obtidos, a projeção do consumo mensal de copos pelo colégio é em torno de 
33.130 unidades, sendo em um ano de atividades (considerando 10 meses de ano letivo) pode-
se atingir um total de 330 mil copos.  

É importante ressaltar que o colégio comporta 84 funcionários e 659 alunos, sendo esses 
os principais consumidores de copos descartáveis, o que totaliza, uma média de 2,23 copos 
utilizados por pessoa no dia. Valores considerados elevados de consumo segundo Associação 
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos (ABRELPE). 
 Quanto à diferença entre os turnos, pode-se inferir que foi decorrente da redução da 
umidade do ar no mês de março, sendo que os alunos do vespertino, devido a maior intensidade 
de luz e calor, consumiram mais água, e consequentemente, mais copos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Número de copos plásticos consumidos semanalmente em duas coletas mensais, em um 
colégio da rede privada da cidade de Goiânia – GO, nos períodos matutino e vespertino. 

 

 No contexto apresentado, as intervenções realizadas em sala de aula não foram o 
suficiente para sensibilizar toda a comunidade escolar. Entende-se que o tempo de intervenções 
foi curto, somente 5 semanas de intervenções pontuais com 50 minutos cada não foram 
suficientes para sensibilizar as crianças e a os funcionários da escola. Esses resultados também 
se somam aos dados da literatura que destacam que a mudança de comportamentos precisa de 
vários atores, e a EA precisa envolver desde a informação de conteúdo científico quanto a 
contextualização do uso e o significado para a vida do público alvo. 
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 Essa etapa do projeto nos remete para novos caminhos para complementar as 
intervenções e discutir novas estratégias junto à direção da escola. Uma dessas ações será a 
participação do grupo PETBio durante a feira de Ciências que ocorrerá na escola ao final do 1º 
semestre de 2019, na qual haverá a elaboração de uma instalação mostrando uma projeção 
concreta do consumo de copos pela escola.  
 
Conclusões 

Considera-se, portanto, que o projeto PET3R não atingiu seu objetivo de diminuir 
significativamente o consumo de copos descartáveis no colégio e que intervenções mais 
regulares e abrangentes devem ser realizadas. 
 
Referências 
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CORREA, M. E. R. M.; HEEMANN, A. Proposta de substituição de plásticos descartáveis 
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EIXO TEMÁTICO: Saúde coletiva como meio de transformação 
 
 
 

Resumo  
Os debates e as rodas de conversa formam um espaço de informação, troca de 

ideias, experiências e opiniões com aprendizagem e exploração de argumentos. Essa 

ferramenta é um eficiente meio de disseminação e conscientização, podendo ser 

utilizada para promoção da saúde, questões sociais e políticas. Desse modo, o PETalks 

busca estimular debates e opiniões assim como a disseminação de informações e relatos 

acerca da saúde e de outros temas sociais relevantes. Foram realizados duas edições do 

PETalks com convidados discentes e docentes para rodas de conversa, onde os debates 

acerca das temáticas geraram questões e disseminaram ideias, criando espaço de 

discussão e síntese, princípio fundamental e que proporciona base para a ciência. 

 

Palavras – chave  
Rodas de conversa, saúde mental, debates. 

 

Introdução  
As rodas de conversas, impulsionadas pelos debates, formam um espaço de 

informação, troca de ideias, experiências e opiniões (Moura, 2014), configurado um 
espaço de escuta cuidadosa, que produzem o desenvolvimento da capacidade tanto 
individual quanto coletiva favorecendo assim a emancipação humana, política e social, 
promovendo o bem-estar e a saúde coletiva física e mental (Sampaio, 2014; Oliveira, 
2015). Esta se caracteriza por um ambiente onde há aprendizagem e exploração de 

argumentos, que se desenvolvem num clima de informalidade (Gonçalves, 2007).  
Portanto, rodas de conversa são um eficiente meio de disseminação e 

conscientização, podendo ser utilizada para promoção da saúde, questões sociais e  
 

 

1
 PETiano(a)  discente (bolsista) do grupo PET Biologia e discente do curso Ciências 

Biológicas da Universidade Federal do Amazonas. 
 

² PETiana tutora do grupo PET Biologia e docente do Departamento de Biologia da 

Universidade Federal do Amazonas
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políticas (Oliveira, 2015). Dentro do âmbito da saúde, pode-se destacar a saúde mental, 
temática de suma importância e urgência, principalmente no contexto acadêmico 
(Ramos, 2013). Portanto, as discussões de temas como esses são necessárias, em 
especial nas universidades, onde temos um ambiente que exige responsabilidades e 
sociabilidade (Assis, 2010), dentre outros fatores que podem contribuir para o estado 
mental dos estudantes.  

Além das questões de saúde, o espaço de conversa, por promover um âmbito 
diversificado, também proporciona debates acerca de políticas sociais, tabus, entre 
outros (Ramos, 2013).  

Desta forma, o PETalks busca utilizar esse método com o objetivo de estimular 

debates e opiniões, bem como a disseminação de informações e relatos acerca da saúde 

e de temas sociais relevantes para discentes, docentes e público não oriundos do meio 

acadêmico. Também tem como objetivo alcançar uma maior integração com outros 

grupos PET, visto que diferentes áreas são abordadas no PETalks, a colaboração dos 

demais grupos torna-se indispensável. 

 

Metodologia 
 

O PETalks tem como base rodas de conversa com profissionais relacionados ao tema, 

pessoas com experiência acerca deste e palestras. O evento teve como público alvo a 

comunidade acadêmica de todos os setores da universidade. Foram realizadas duas 

edições do PETalks: a primeira realizada dia 09 de outubro/2018 com a temática 

“Campo de batalha na mente” (Figura 01) e a segunda realizada dia 12 de 

novembro/2018 com a temática “Masculinidade frágil” relacionado ao novembro azul 

(Figura 02). 
 

Na primeira edição foram convidados discentes e docentes para relatos pessoais e 

formação de uma roda de conversa para debater assuntos relacionados à saúde mental e 

a vida acadêmica. Na segunda edição, onde houve a colaboração do PET Medicina, em 

que foram convidados docentes para expor as opiniões acerca do assunto e promover o 

debate do mesmo. 

 

Figura 01: Roda de conversa na primeira edição do PETalks.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Paulo Costa 

Debate acerca da saúde mental e a vida universitária. 
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Figura 02: Arte da segunda edição do PETalks.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Paulo Costa 

Poster temático de divulgação da segunda edição do PETalks. 
 

 

Figura 03: Petianos divulgando a edição do PETalks.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Paulo Costa  
Petianos com cartaz de divulgação da primeira edição do PETalks, com frases motivacionais  

relacionadas ao tema. 
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Resultados e Discussão 

 

O primeiro PETalks realizado, abordando a temática da saúde mental, 

apresentou um resultado bastante significativo, principalmente porque o referido tema é 

um assunto bastante próximo da realidade dos alunos e professores. Uma das 

palestrantes, ao expor algumas situações sofridas ao longo da graduação relacionada à 

saúde mental, pode mostrar o quanto o ambiente acadêmico pode ser exigente, a ponto 

de comprometer o bem-estar de muitos. Ao mesmo tempo, a professora também 

apresentou formas de como lidar com essa situação da melhor maneira possível, o que 

contribuiu significativamente na vida dos participantes. 
 

No segundo debate, referente à masculinidade, os participantes puderam 

aprender sobre a importância de vencer certos tabus e conhecimentos enrijecidos 

visando um bem maior que, na ocasião do evento, estava relacionado à saúde e aos 

cuidados regulares do corpo. Um dos palestrantes expôs o quanto a masculinidade pode 

interferir em alguns contextos, como na saúde, no relacionamento interpessoal e até 

mesmo familiar. Algo interessante a ser citado é que, embora o evento fosse, de certa 

forma, direcionado à temática masculina, muitas participantes estiveram presentes e 

também expuseram seus conhecimentos sobre o assunto, bem como obtiveram pontos 

de vista relevantes sobre o pensamento masculino. 
 

Portanto, os debates realizados obtiveram resposta bastante positiva, ainda que o 

número de pessoas estimado para cada debate não foi alcançado. Todavia, cada espaço 

de conversa contribuiu significativamente na vida dos participantes, sejam eles 

expectadores ou palestrantes, pois, ao participarem desses momentos de diálogo, 

puderam não só expor suas ideias, mas também ampliar seus conhecimentos e visão de 

mundo, práticas importantes para a construção do pensamento. 

 

Conclusões 
 

As ações de desenvolvimento e organização do PETalks, atreladas a temas relevantes 

a serem discutidos no âmbito universitário foi de grande importância para se destacarem 

nuances relativas à sociedade como um todo. No entanto, ainda se faz necessária a 

continuidade da atividade para que esta seja convidativa e instigadora, provocando a 

reflexão não só no meio acadêmico, mas também nos outros setores sociais. Podemos 

concluir que tal exercício também é importante para a extensão universitária, uma vez 

que o público não oriundo do meio acadêmico possa compreender os argumentos 

científicos-filosóficos acerca de determinado tema, criando um espaço de discussão e 

síntese de ideias, princípio fundamental e que é base para a ciência. 
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação. 

  

  

Resumo: 

A fim de disseminar conhecimentos acerca de diversas áreas para, prioritariamente, 

alunos do Centro de Tecnologia da universidade, com uma motivação de instigar a 

quebra de estigmas para com alunos de engenharias quanto ao entendimento exclusivo 

de ciências exatas. No entanto, ressalta-se que o projeto se estende e é aberto ao público 

em geral. Para isso, semestralmente, o PET Eng. Elétrica promove o PETEDx – 

inspirado nas TED Talks -, um evento que conta com 2 a 4 palestras de 20 (vinte) 

minutos com diversos âmbitos: social, político, tecnológico e de saúde. Atualmente, 

após quatro ocorrências, o projeto demonstra resultados positivos, com um intervalo de 

participação de 50 a 80 pessoas por edição. Os resultados das avaliações mostram que o 

PETEDx deve continuar em vigor e cativar o sentimento de diversidade de ideias, 

contando com suas principais características: objetividade, riqueza de conteúdo e 

elegância do escopo.  

 

Palavras-chave 

Palestras; Diversidade; Objetividade; Renovação. 

 

                                                
1 PETiano discente (bolsista) do grupo PET Engenharia Elétrica e discente do curso Engenharia Elétrica 
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Introdução: 

Hodiernamente, é fundamentada uma ideia de que alunos de suas respectivas 

áreas estão dispostos a dominarem apenas seus conteúdos de estudo. Essa percepção 

generalizada conduz a um pré-conceito e eventual paradigma entre áreas do 

conhecimento.  

Com essa problemática em mente, o PET Eng. Elétrica estruturou um projeto 

que visa incentivar o conhecimento e a disseminação de formação sociocultural entre 

alunos da graduação. Além disso, trazer a diversidade de realidades para dentro do 

âmbito universitário e promover um evento de qualidade e requinte.  

  

Metodologia: 

Desde o segundo semestre de 2017 ocorrem edições do PETEDx, projeto 

inspirado nas TED Talks, onde os mais diversos temas são apresentados em forma de 

palestras rápidas – cerca de 20 (vinte) minutos cada -, sendo essas objetivas e sucintas, 

tendo como principal intuito instigar o conhecimento dos ouvintes quanto ao conteúdo 

abordado. Em suma, as apresentações são diversificadas – vide figura 1 -, visto que cada 

palestrante apresenta seu tema de um modo diferente, o que enriquece a 

heterogeneidade do evento e permite que o mesmo não apresente caráter repetitivo, 

acarretando na exclusividade de cada edição do evento.  

Os principais fatores de planejamento são a definição de um horário abrangente, 

visto que há demasiadas aulas em horários diferentes, e a escolha dos palestrantes, a 

qual deverá visar a manutenção da diversidade de temas. 

Figura 1 – Primeira edição. 

Fonte: Autor (2017). 

 

1346



 
 

 

 

 

Resultados e Discussão: 

Ao fim de cada edição, é distribuído um formulário de opinião aos participantes 

do evento, com o intuito de recolher reflexões dos mesmos acerca das palestras e do 

ocorrer do evento.  

Destarte, os PETianos usufruem dos dados obtidos para o aperfeiçoamento e 

engrandecimento do projeto. Em geral, o público atingido é heterogêneo, contando com 

alunos graduandos, pós-graduandos e professores, não apenas da universidade em 

questão, mas também com ouvintes de outras instituições de Ensino Superior. No mais, 

o mesmo mostrou-se bastante contente com as edições, enfatizando o caráter de 

objetividade das palestras e diversificação das mesmas. Apesar disso, ainda se encontra 

dificuldades referentes ao respeito dos palestrantes com o tempo predeterminado. No 

entanto, há maior presença de fatores que apontam resultados positivos e, para ilustrar 

isso, as figuras 2, 3 e 4 facilitam a compreensão dos dados coletados da terceira edição 

do evento, ocorrida no segundo semestre de 2018. 

 

Figura 2 – Notas referentes à palestrante Rízzia. 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Figura 3 – Notas referentes ao palestrante Mário. 

 
Fonte: Autor (2018). 
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Figura 4 – Notas referentes à palestrante Elysanda 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Errata da figura 4: O nome da palestrante é “Elysanda” ao invés de “Eysanda”. 

 

É fulcral destacar a harmonia do projeto para com a concepção filosófica do 

Programa de Educação Tutorial.  

Segundo o Manual de Orientações Básicas (MOB) (2006, p. 6) “O PET, ao 

desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão, de maneira articulada, permite uma 

formação global, tanto do aluno bolsista quanto dos demais alunos do curso, 

proporcionando-lhes uma compreensão mais integral do que ocorre consigo mesmo e no 

mundo.” 

 

Conclusões: 

 Atina-se, então, que os objetivos do projeto PETEDx, seja o de romper os 

paradigmas sociais de que alunos de áreas específicas não se relacionam com as demais, 

seja o de diversificar e ampliar o conhecimento sociocultural dos alunos da 

universidade, são concluídos, tendo em vista a continuidade de edições e a média de 

público manter-se acima dos 50 ouvintes por evento.  

 Em conclusão, é essencial que um grupo PET promova, sobretudo, projetos que 

fujam do escopo limitado de seu(s) curso(s), os quais contribuam prioritariamente para 

o desenvolvimento pessoal do público-alvo, pois, no fim, antes da graduação ou de 

quaisquer títulos profissionais, há o título de cidadania.  

 

Referências: 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Manual de Orientações Básicas. Brasília: MEC, 

2006. 

 

TED. Our organization. Disponível em: <https://www.ted.com/about/our-organization>. 

Acesso em: 25 abr. 2019. 

1348



 
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL: IDENTIFICAÇÃO DOS 

PROBLEMAS ENFRENTADOS PELOS IDOSOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO 

BÁSICA NO SUS 

Nathália Cássia Gomes de Sousa
1
; Hanna Patrícia dos Santos Martins

2
; Macy Kamila Queiroz 

Rolim
3
; Anísia Sofia Mota Barros

4
; Jéssica Melissa de Oliveira Tomaz

5
; Maria Fâni 

Dolabela
6
.  

cassiagomes2007@gmail.com 

Programa de Educação Tutorial – PET Farmácia, Universidade Federal do Pará, 

Belém, Pará. 

 

EIXO TEMÁTICO: Saúde Coletiva como meio de transformação 

 

 

Resumo 

As demandas dos idosos, em relação aos serviços de saúde, são inúmeras e, muitas vezes, não 

são identificadas e nem traçadas estratégias para resolver estas demandas. O presente estudo 

teve como objetivo pesquisar os problemas enfrentados pelos idosos que são assistidos pelo 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), bem como propor estratégias de intervenção. 

Durante os encontros os idosos elencaram vários problemas que enfrentam, tais como: demora 

no atendimento, existência de filas de espera, dificuldade de acesso aos medicamentos entre 

outros. No entanto, a principal queixa foi a dificuldade em ter acesso aos diferentes 

profissionais do programa. Novas investigações foram realizadas neste sentido e verificou-se 

o baixo conhecimento dos idosos em relação ao NASF. Diante destes fatos, foram elaboradas 

as estratégias de intervenções usando como ferramenta principal o Planejamento Estratégico 

Situacional (PES).  

 

Palavras – chave  

Idoso; Saúde Pública; NASF. 
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Introdução 

Segundo Veras, o Brasil vive uma situação de transição demográfica acelerada e envelhece de 

forma rápida e intensa (2009), o envelhecimento da população do país é considerado um 

fenômeno natural sendo necessário adequar políticas públicas para atender essa demanda 

(MS, 2010), dentre os quais se destacam os cuidados e saúde. Dessa forma, ações para a 

promoção e a educação em saúde, prevenção de doenças e agravos, são importantes e devem 

ser ampliadas, a fim de melhorar a qualidade de vida (MIRANDA et al., 2016).  

Devido as condições fisiológicas e as comorbidades associadas ao envelhecimento, é 

fundamental que a saúde do idoso seja tratada de maneira holística com foco no paciente. 

Neste sentido, são criados em 2008 os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) 

composto por uma equipe multiprofissional, cujo objetivo é ampliar as ofertas na rede de 

serviços e na resolutividade das ações. Atua conjuntamente com as Equipes de Saúde da 

Família (ESF) possibilitando a discussão de casos clínicos e atendimento compartilhado entre 

os profissionais e a construção de projetos terapêuticos que buscam ampliar as intervenções. 

Apesar disso, o acesso aos cuidados de saúde ofertados ainda é difícil para muitos pacientes, 

existindo a necessidade de identificar os problemas que mais acometem os idosos com o 

objetivo de explicá-lo e propor intervenções. 

Dessa forma, o Planejamento Estratégico Situacional (PES) se destaca por assumir um papel 

vital no direcionamento das ações. Criado por Carlos Matus, o PES é uma ferramenta de 

planejamento possível de aplicar em sistemas complexos como o serviço público, no qual é 

divido em 4 momentos: identificar e explicar o problema prioritário, planejar a resolução de 

acordo com as causas encontradas, analisar a viabilidade de execução das ações ou de 

estratégias e executar o planejamento em si (MATUS, 1993). O grupo PET Farmácia aplicou 

o PES durante o ano de 2018 no NASF da Terra Firme/PA para identificar os problemas que 

mais afetam os idosos, bem como explica-los, propor intervenções e executá-las. 

 

Metodologia 

O projeto foi desenvolvido seguindo os quatro momentos do PES, que são: o momento 

explicativo, normativo, estratégico e o tático operacional (este último ainda está em 

andamento). Primeiramente, foi feita uma abordagem com os idosos e os profissionais do 

NASF/Terra Firme com a finalidade de explicar o projeto e a maneira que ele seria 

desenvolvido, seguido da proposta para que eles participassem do projeto. Para compreender 

a situação dos participantes e dos serviços prestados pela NASF o grupo PET realizou duas 

entrevistas com os idosos. A primeira considerou aspectos gerais da vida dos participantes, 

tais como: escolaridade, idade, sexo, consumo de bebida alcoólica/cigarro, diagnóstico 

médico para algumas enfermidades, acompanhamento de profissionais de saúde e acesso a 

medicamentos. A segunda entrevista foi direcionada a analisar três áreas mais específicas, que 

foram: o acesso aos serviços do NASF, o paciente e a automedicação. 

O primeiro momento do Planejamento Estratégico é o explicativo, no qual o grupo PET se 

reuniu em diferentes ocasiões levando em consideração as informações obtidas com os dados 

do formulário, procurando identificar, priorizar e analisar os problemas. Este momento 

também é dividido em fases, iniciando com a identificação e priorização do problema. Nesta, 

o grupo analisou os dados apresentados e discutiu quais seriam os problemas que afetam os 

idosos que frequentam o NASF. Com os problemas elencados seguiu-se a discussão com a 
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finalidade de selecionar aqueles que tenham um maior impacto na comunidade, e para isso foi 

montado um quadro com critérios de priorização contendo os seguintes parâmetros mostrados 

abaixo. 

Quadro 01: Parâmetros de Priorização.  

 
Fonte: (UnA – SUS Gestão da Assistência Farmacêutica Ead, UFSC, 2013.) 

Para cada parâmetro foi atribuído um valor de 0 a 4, sendo que 0 representa que a importância 

é quase nula e 4 é de alta importância. Durante a reunião com o grupo PET, a tabela de 

priorização foi distribuída aos integrantes e cada um atribuiu uma pontuação em cada critério 

para todos os problemas. Após somar os pontos foi estabelecido aquele que apresentasse a 

maior pontuação era o prioritário, logo, seria o primeiro alvo de ações. Já na segunda fase, o 

grupo se reuniu para realizar a explicação do problema através da construção de um diagrama 

conhecido como espinha de peixe, que permite visualizar as causas e consequências da 

situação apresentada. O diagrama consiste em posicionar o problema identificado seguido dos 

descritores e finalmente a imagem-objetivo. Na parte superior do diagrama estão as causas, 

colocadas em sequência de justificativa até alcançar a causa convergente. Assim também está 

disposto as consequências na parte inferior do diagrama.  

Finalizado o momento explicativo o grupo PET partiu para o próximo momento que é o 

normativo, onde foi definido o que se queria alcançar com o projeto. Para isso foram 

detalhadas todas as ações que seriam executadas para a resolução do problema. Partindo da 

espinha de peixe, foram definidos os objetivos gerais e específicos, onde as causas 

identificadas apontaram para quais ações deveriam ser tomadas e as consequências revelaram 

a importância da realização das ações.  

Já no momento estratégico foram analisadas as restrições e as facilidade que podem interferir 

no cumprimento do planejamento definido no momento normativo. Realizou-se o estudo da 

viabilidade e a factibilidade de todas as ações e operações, identificados os pontos de apoio e 

oposição possíveis, estabelecendo estratégias prévias que contornem as vulnerabilidades do 

planejamento. Para este momento foi construída uma matriz, onde cada operação e ação foi 

avaliada na viabilidade (decidir, executar e manter) e na factibilidade (recursos existentes e 

recursos necessários), além dos déficits e estratégias.  
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O último momento que é elencado como tático operacional foi montada uma programação 

com as ações devem ser realizadas junto aos profissionais e os idosos que utilizam os serviços 

prestados pelo NASF buscando alcançar o objetivo definido. 

 

Resultados e Discussão 

Como primeira etapa do projeto os integrantes do grupo PET Farmácia visitaram o NASF da 

Terra Firme, com o intuito de estabelecer o contato inicial com os idosos e profissionais. 

Nesta visita foi explicado o objetivo do trabalho e a maneira que este seria realizado, além da 

primeira entrevista que teve como propósito entender realidade dos idosos em relação a sua 

saúde e aos serviços prestados pelo NASF.  

A partir do primeiro formulário foi possível obter um panorama geral da situação a ser 

investigada e traçar o perfil dos pacientes assistidos pelo NASF. Nessa etapa realizada com 18 

idosos entrevistados, em relação a faixa etária 40% responderam ter entre 50 e 60 anos, 35% 

está entre 61 e 70 anos e 35% entre 71 e 90 anos. Quanto a escolaridade, 56% disseram ter 

ensino fundamental incompleto, 11% ensino fundamental completo, 28% ensino médio 

incompleto e 5% ensino médio completo. Sobre o consumo de bebidas alcoólicas 95% 

disseram não consumir. Com relação a enfermidades 80% dos participantes relataram o 

diagnóstico de pelo menos uma doença e desses 50% afirmaram possuir dificuldade em 

manter o acompanhamento médico. Para o tratamento, 85% dos idosos responderam que 

fazem o uso de medicamentos e disseram utilizar apenas uma vez ao dia, e dessas pessoas que 

utilizam 64% relatou ser período entre 1 a 5 anos, 9% utiliza por 6 a 10 anos e 18% por um 

tempo maior que 10 anos. O restante não soube dizer qual o tempo de uso dos medicamentos. 

Ainda sobre o tratamento 80% disse que não sentia dificuldades quanto ao acesso a 

medicação e 60% afirmaram não ter dúvidas nem dificuldades quanto a terapia. Em seguida, 

devido à importância da alimentação e exercícios físicos os participantes foram questionados 

quanto aos dois itens, onde 60% disseram que não fazem dieta alimentar acompanhada de 

profissional, e desses 50% declararam ter alimentação adequada. Quanto a exercícios 70% 

dos idosos afirmam realizar atividades que não são ofertadas no NASF e disseram sentir 

melhoras em relação aos problemas de saúde com a realização de exercícios físicos.  

O segundo formulário foi focado em três áreas a serem analisadas: acesso aos serviços do 

NASF, o paciente e a automedicação. Onde a maioria dos idosos relataram ter consultas 

médicas pelo menos 4 vezes ao ano, e dessas mais de 50% foram realizadas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). A respeito das dificuldades em marcar consultas, 58,3% disseram 

encontrar dificuldades devido principalmente a demora no atendimento e a existência de 

grandes filas de espera. Neste formulário foi perguntado também a frequência de ida a 

consultas com médicos especializados, a maioria disse ir pelo 2 vezes ao ano. Em relação a 

acompanhamento com nutricionista 40% dos participantes disseram que fazem 1 consulta por 

ano. Quando considerado a relação com outros profissionais de saúde 75% dos idosos 

relataram não ter acompanhamento com psicólogo, e 83% disse não ter sido atendido por um 

assistente social. 

Após analisar os dados o grupo PET se reuniu para identificar os principais problemas que 

afetam aquela comunidade em particular. Dentre os problemas listados o priorizado foi a 

dificuldade de acesso a equipe multiprofissional, por esse motivo foi realizada uma entrevista 

com um dos profissionais de saúde do NASF com o intuito de compreender a causa do 
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problema listado. Este relatou a falta de profissionais de certas áreas no NASF e a necessidade 

de contratação de mais pessoas, o que prejudica o acompanhamento integral dos pacientes. 

Relatou também que um dos motivos para a baixa adesão a atendimentos especializados seja a 

falta de divulgação efetiva visto que a exposição dos serviços prestados pela NASF é feita 

através de campanhas em datas especiais ou por meio da assessoria de comunicação da 

Secretaria Municipal de Saúde (SESMA). Entretanto, há ausência de engajamento de certas 

categorias, comprometendo a adesão dos pacientes e a entrada de novos participantes. 

Outro ponto importante abordado pelo profissional entrevistado foi o funcionamento do 

NASF sem planejamento previsto em lei. Não existia cobrança em relação ao alcance de 

metas e resultados, além de o núcleo não possuir um trabalho coeso com as equipes da ESF 

para a construção dos planos singulares terapêuticos. A fim de resolver a ausência de 

planejamento a SESMA já havia repassado o cronograma para o treinamento de gestão, 

chamado de Matriz do NASF. Ainda foi ressaltado a falta de qualificação de alguns 

profissionais, que não tem formação especifica na área (saúde da família), afetando o 

funcionamento do núcleo. 

Diante dessas informações, foram selecionados três descritores para o problema: 

desconhecimento aos serviços de saúde disponíveis, escassez na demanda devido ao 

desconhecimento e inexistência de planejamento. De posse dos descritores, a próxima fase do 

momento explicativo foi construir a espinha de peixe. O problema (falta de acesso a equipe 

multiprofissional) foi posicionado na parte inicial da espinha, seguido dos descritores e da 

imagem-objetivo, que é aonde se deseja chegar e marca a direção para onde as estratégias 

devem ser implantadas (facilidade de acesso aos serviços de saúde). A partir das informações 

coletadas nas entrevistas os integrantes do grupo PET realizaram um brainstorming com o 

intuito de descrever as causas e consequências do problema priorizado. Logo, foi realizada 

uma revisão da espinha de peixe mostrando os principais problemas encontrados, as principais 

causas e quais as consequências para os idosos assistidos pelo NASF naquela comunidade, 

como mostrado no diagrama a baixo.  

Figura 01: Espinha de peixe 

 
Fonte: (PET Farmácia UFPA, 2018) 
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Conclusão:  

Dessa forma, pode-se identificar o principal problema enfrentado pelos idosos assistidos pelo 

NASF/Terra Firme que é a falta de acesso à equipe multiprofissional de saúde, entre as 

principais causas estão: o desconhecimento dos serviços de saúde disponíveis, baixa demanda 

devido ao desconhecimento e inexistência de planejamento do NASF, trazendo como  

consequência limitação do acesso aos serviços prestados, comprometimento da promoção e 

prevenção de saúde, impacto nos recursos humanos e até devolução dos recursos 

disponibilizados. Logo, foi possível compreender e propor intervenções para obter a melhoria 

nos serviços prestados a essa comunidade. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 
 
Resumo 
A pesquisa coletiva intitulada ‘’Plantando Saúde na Horta Comunitária da Zona Norte da 
Cidade de Araraquara’’, foi iniciada em fevereiro de 2018, a partir das atividades de campo 
realizadas com as crianças da Horta Comunitária da Zona Norte da cidade de Araraquara (SP). 
O objetivo da pesquisa é avaliar o aprendizado das crianças quanto à prevenção e manutenção 
da saúde bucal após as sessões de motivação e educação, realizadas aos domingos de manhã, 
no espaço da própria horta, localizada na periferia da cidade de Araraquara. Os petianos 
coletaram os dados iniciais relacionados às condições de saúde bucal das crianças por meio de 
exame clínico e questionário de múltipla escolha lido pelo petiano às crianças, de modo para 
não sugestionar a criança. Foi realizado exame clínico, com auxílio de espátula de madeira, em 
lugar adaptado, sob luz natural. Durante o exame clínico, outro petiano anota as informações. 
Após a obtenção dos dados finais (fim de 2019), estes serão tabulados e os gráficos elaborados 
para apresentação em encontros e jornadas acadêmicas. Após o primeiro levantamento de dados 
pode-se observar que as crianças apresentam condições de saúde bucal razoáveis, porém ainda 
necessitam de educação e motivação para os cuidados para promoção e manutenção da saúde 
bucal. 

 
Palavras – chave: Crianças; Horta Comunitária; Prevenção; Odontologia 
 
Introdução 

A prevenção primária consta de medidas destinadas a promover saúde, pela proteção 
específica do homem contra agentes patológicos ou pelo estabelecimento de barreiras contra os 
agentes do meio ambiente. A educação para a saúde bucal é importante no desenvolvimento 
cognitivo da criança, pois abre caminhos para oportunizar a aquisição de conhecimentos que 
deverão fazer parte do seu dia a dia para a promoção de melhor qualidade de suas vidas2. 

Na Odontologia, a educação em saúde oferece à população informações fundamentais 
sobre a importância dos hábitos de higiene bucal com procedimentos e atitudes simples e 
baratos, influenciando significativamente a saúde e a vida cotidiana das pessoas. Castro et al.1 
e Saliba et al.4 ressaltaram que a educação em saúde bucal assume papel relevante, quando se 
pretende conscientizar os indivíduos para atuarem na valorização da sua saúde bucal e 
desenvolverem hábitos e atitudes saudáveis.  

Assim, o objetivo deste trabalho é educar, motivar e orientar as crianças frequentadoras 
da horta comunitária da Zona Norte da cidade de Araraquara, para adquirirem corretos hábitos 
de higiene bucal, alimentação saudável e higiene geral, com atividades lúdicas e recreativas 
oferecidas pelos petianos. Simultaneamente, são coletados dados para a avaliação do 
aprendizado das crianças, os quais fazem parte da pesquisa coletiva do grupo. 
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Metodologia 
Este estudo está sendo desenvolvido na Horta Comunitária da Zona Norte, na periferia 

da Cidade de Araraquara (SP) por meio de sessões de educação e motivação com 49 crianças, 
aos domingos pela manhã. Inicialmente, aplicou-se um questionário (Figura 1 e 2) direcionado 
às crianças, de maneira a não influencia-las. Neste momento, realizou-se também exame clínico 
(Figura 4), com espátulas de madeira à luz do sol, com o objetivo de diagnosticar presença de 
cáries, má-oclusões ou outras alterações e quando necessário, encaminhamento para tratamento. 
Aos domingos, são realizadas brincadeiras, jogos, gincanas, desenhos teatros e outros para que 
a criança aprenda de forma fácil e divertida (Figura 3). Com auxílio de escovódromo cedido 
pela Prefeitura da cidade, realiza-se também escovação supervisionada e distribuição de kits de 
higiene oferecidos pela Colgate.  

 
                                       Figura 1: Questionário aplicado às crianças: 
 

NOME:_____________________________________-___data:___ 
1-Após exame clínico, assinale a melhor alternativa para 
estabelecimento da atividade de cárie (escore para diagnóstico de 
lesão de cárie) e posição dos dentes. 
(   ) zero                                                 (   ) dentes com bom 
posicionamento 
(   ) de 1 a 3 - baixa atividade                (   ) dentes mal posicionados 
(   ) de 4 para mais - alta atividade        (   ) dentes com grande 
alteração  
2- Quantas pessoas moram em sua casa? _______ 

                 3- Todas têm escova de dentes? 
(   ) sim  
(   ) não: quem 
tem?_______________________________________________ 
4- Quando você escova os dentes? (quais dias e quantas vezes) 
______________________________________________________
_________ 
5- Você come doces (balas, chicletes, paçoquinha, etc.) na hora que 
você quer? ou você tem hora certa para comer? (  ) sim     (  )não 
qual horário? 
____________________________________________________ 
6- Você já foi ao dentista? (  ) sim     (  )não 
7- Por que? (tanto para o sim, quanto para o 
não)_________________________  
8- Você tem dor nos dentes? (   ) sim (   ) não 
9- Você sabe escovar os dentes? (   ) sim (   ) não 
10- Você sabe o que é cárie? (   ) sim (   ) não 
11- Você sabe o que é placa bacteriana? (   ) sim (   ) não 
12- Você sabe quais alimentos fazem mal para os dentes? (   ) sim (   
) não 
13- Como você se sente em relação aos seus dentes? 
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No fim do ano de 2019, novo levantamento de dados será realizado para comparação 
dos dados e avaliação do aprendizado das crianças. 
 
 
Resultados e discussão 

Após a primeira aplicação do questionário, obteve-se os resultados apresentados nos 
gráficos de 1 a 13.  
 

 

 

 

 

 

                   

.                                                         

 

 

 

 

  

  

Gráfico 1: Atividade de cárie Gráfico 2: Má oclusão 

Gráfico 3: Número de residentes na casa. Gráfico 4: Todos na casa tem escova dental. 

Gráfico 6: Você já foi ao dentista?  Gráfico 5: Você come doces em horários certos?  
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Gráfico 7: Por que você foi ao dentista? 

Gráfico 8: Você tem dor nos dentes?    Gráfico 9: Você sabe escovar os dentes? 

Gráfico 10: Você sabe o que é cárie?                                 

 

Gráfico 11: Você sabe o que é placa bacteriana? 

Gráfico 13: Como você se sente em relação 
aos seus dentes? 

 

Gráfico 12: Sabe quais alimentos fazem 
bem para os dentes?  
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Pode-se observar que muitas das crianças que fazem parte do projeto, possuem lesões 
de cárie e má oclusão (Gráficos 1 e 2), e mesmo assim, embora já tenham frequentado o dentista 
por sentirem dor (lesão de cárie) (Gráfico 6), muitas ainda não procuraram assistência 
odontológica (Gráfico 7). Muitas vezes, moram com várias pessoas na mesma casa (Gráfico 3), 
porém a grande maioria possui escovas dentais (Gráfico 4). De acordo com Saliba, O. et al.4 

existe estreita relação entre cárie dentária e problemas sociais. 
A intervenção educativa nesta população para promoção de saúde bucal é de extrema 

importância, pois além de melhorar a qualidade de vida desta população, enriquece a formação 
acadêmica dos futuros profissionais2. 

Além disso, grande parte das crianças ainda não demonstram conhecimentos básicos 
sobre higiene bucal (Gráfico 9), sobre a doença cárie (Gráfico 10), placa bacteriana (Gráfico 
11) e hábitos saudáveis, como a ingestão de doces ao longo do dia. (Gráfico 12). Assim, há 
necessidade de conscientizar as crianças sobre as doenças que podem acometê-las, além de 
capacitá-las a interferir positivamente em sua própria saúde. 

Deve-se intensificar o processo de promoção de saúde, pois muitas crianças, por falta 
de conhecimento e motivação, não sabem definir seu sentimento em relação aos problemas da 
cavidade bucal (Gráfico 13). Uma boa estratégia, seria o envolvimento dos pais5, tornando mais 
fácil a implantação de hábitos benéficos a saúde e higiene oral de seus filhos. Infelizmente, 
muitos pais não acompanham as nossas visitas à Horta Comunitária, o que pode prolongar o 
alcance de nossos objetivos. No entanto, aqueles que participam, aparentam interesse nos 
cuidados ensinados, e compreendem a seriedade e necessidade do cuidado com a higiene bucal 
deles próprios e de seus filhos. 

Esse projeto de promoção de saúde bucal, inserido no eixo temático ”Educação como 
meio de Transformação”, poderá alcançar cada vez mais crianças, dependendo da dinâmica 
social dos próximos anos, por iniciativas de promoção de saúde e, também, do engajamento e 
compromisso dos profissionais de saúde com a eficácia e eficiência desses projetos.  

 
 

 
 
 
Este trabalho também beneficia o aluno da graduação, formando um profissional capaz 

de atuar em diversas áreas e situações sociais diferentes, possibilitando autonomia e 
aprimorando o processo crítico-reflexivo. 

Este projeto, além de atender o ensino e a pesquisa, tem vínculo estreito com a extensão 
universitária, pois aproxima os estudantes da comunidade, com o objetivo de estabelecer 
relação transformadora entre a universidade e a sociedade na qual estão inseridos3. O contato 
direto e precoce do acadêmico com o mundo real por meio de projetos de extensão é 

Figura 2: Levantamento de dados Figura 3: Atividades lúdicas Figura 4: Exame clínico inicial. 

Fonte: Grupo PET-ODONTO 
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fundamental para a sua formação, permitindo aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de 
aula no cotidiano4. 
 
Conclusões 
 Com base nos dados do primeiro levantamento dessa pesquisa, pode-se concluir que as 
crianças da Horta Comunitária da Zona Norte da cidade de Araraquara necessitam de educação 
e motivação para os cuidados para promoção e manutenção da saúde bucal. 
 De acordo com o trabalho já realizado no local, pode-se observar que as crianças 
recebem os ensinamentos com responsabilidade e satisfação apontando grandes possibilidades 
de efetivo aprendizado e mudança de comportamento. 
 
 
1Castro C. et al. Programas de educação e prevenção em saúde bucal nas escolas: análise crítica 
de publicações nacionais. Odontol. Clínica científica, v. 11, n. 1, p. 51-56, 2012.  
2Buss, P. M.. Promoção da saúde e qualidade de vida. Ciência & Saúde Coletiva, v. 5, n. 1, 
p.163-177, 2000.  
3Hennington, E.A. Acolhimento como prática interdisciplinar num programa de extensão 
universitária. Cad. Saúde Pública, v. 21, n.1, p.256-265, 2005. 
4Saliba, O. et al. Desigualdade social e prevalência de cárie em um pequeno município rural no 
sul do Brasil. UFES Ver. Odontol., v.6, n.2, p.4-10, 2004. 
5Souza, G. et al. A Importância das ações educativas em Saúde Bucal na Prevenção da 
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32, 2016. 
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EIXO TEMÁTICO: Integração entre grupos PET 

 

 

Resumo 

Garantir à população brasileira o acesso e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, 

promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e 

da indústria nacional é objetivo da Política e do Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos. Levando isto em consideração, os grupos PET Agronomia e PET Fitoterapia da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) estabeleceram, em conjunto, estratégias de 

integração de conhecimentos relacionados às plantas medicinais e fitoterápicos. Como 

primeira etapa estratégica, realizou-se uma capacitação fornecida pelo PET Agronomia a fim 

de repassar conhecimentos necessários sobre Plantio e Cultivo Agroecológico de Plantas 

Medicinais aos alunos do PET Fitoterapia, permitindo ampliação de suas futuras ações de 

extensão junto ao público alvo por eles assistidos. Para tanto, ao longo do ano angariou-se 

esforços no preparo de todo o material instrutivo, confecção de manual de orientação 

bibliográfica, aquisição de material botânico, insumos e equipamentos, além da realização de 

treinamentos. A capacitação ocorreu no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar 

(CCTA), da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Pombal. Fazendo uso de 

recursos audiovisuais e utilização de materiais como: ferramentas, sementes de várias 

espécies, materiais de propagação vegetativa, e diferentes substratos, que foram empregados 

nas atividades práticas. Conclui-se que a busca por conhecimento na área de plantas 

medicinais está em crescente desenvolvimento e, diante disso, a organização e realização de 

atividades dessa natureza proporcionam a construção e aquisição de conhecimentos, 

integração entre áreas distintas do conhecimento e capacidade de tomar decisões, preparando-

os para o futuro mercado de trabalho.  

Palavras-chave: educação ambiental, qualidade de vida, segurança alimentar. 
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Introdução 

O cultivo de plantas medicinais não é algo recente. Evidências históricas indicam que 

plantas já eram utilizadas, em quase todas as civilizações, com finalidade terapêutica no 

tratamento de enfermidades (BRANDELLI, 2017). Segundo Monteiro & Brandelli (2017) as 

plantas medicinais continuam sendo utilizadas pela população para fins curativos e os dados 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que 85% das pessoas utilizam plantas 

para fins fitoterápicos. 

No que se refere à espécies de plantas medicinais, muitas das vezes, as pessoas por não 

possuírem conhecimento adequado e suficiente sobre a planta e suas exigências agronômicas, 

em termos de formas de plantio e cultivo, acabam explorando as espécies de forma 

extrativista ou inadequadamente, contribuindo com a redução de sua biodiversidade. Além 

disso, conforme EMBRAPA (2010), os princípios ativos contidos nas plantas medicinais que 

são resultantes de substancias produzidas pelo metabolismo secundário, que confere às 

plantas propriedades terapêuticas, podem ter seus princípios ativos influenciados por fatores 

externos do ambiente, e, tais fatores podem ser modificados pelo homem, através de práticas 

agrícolas adequadas. 

O saber cultivar plantas medicinais, além de representar uma alternativa ao controle de 

enfermidades, pode se tornar uma importante fonte de renda e interferir positivamente na 

qualidade de vida da pessoa, por permitir a ocupação sadia do tempo livre, o contato com a 

natureza e a conscientização sobre a importância da preservação da flora regional. Esse tipo 

de conhecimento também poderá auxiliar em minimizar a redução da biodiversidade 

consequente da exploração desordenada. 

Com isso, a realização dessa atividade se justifica pela relevância social (melhoria de 

qualidade de vida da pessoa) e ambiental (educação ambiental e preservação/regeneração 

dessas espécies). E, ainda, se justifica pelo próprio fato de servir de incentivo aos discentes da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) na busca pelo conhecimento fora do 

ambiente de sala de aula e pelo contato direto com situações doo mercado de trabalho antes de 

finalizar sua formação acadêmica, preparando-se melhor para a realidade profissional. 

 Tendo em vista tal necessidade, este trabalho teve como objetivo atender a demanda 

da comunidade na busca por conhecimento sobre o plantio e cultivo agroecológico de plantas 

medicinais, para uso doméstico ou visando a produção comercial e, oferecer noções básicas 

de horticultura aos discentes envolvidos, com troca de conhecimento entre os docentes e 

discentes dos cursos de Agronomia, Enfermagem, Medicina e Psicologia da Universidade 

Federal de Campina Grande e a comunidade em geral.  

 

Metodologia 

A capacitação ocorreu no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar (CCTA), da 

Universidade Federal de Campina Grande, Campus Pombal, onde o PET Agronomia ficou 

responsável pela organização e repasse do conhecimento básico acerca do plantio e cultivo 

agroecológico de plantas medicinais aos integrantes do PET Fitoterapia, permitindo 

ampliação de suas futuras ações de extensão junto ao público alvo por eles assistidos. 
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Para tanto, ao longo do ano, os integrantes do PET Agronomia, angariaram esforços 

no preparo de todo o material instrutivo a ser empregado na capacitação. Foi confeccionado 

um manual de orientação bibliográfica que embasava e orientava todo o conhecimento sobre o 

plantio e cultivo agroecológico de plantas medicinais, dando ênfase ao uso sustentável e 

preservação da biodiversidade local.  

Todo material botânico, insumos e equipamentos necessários à adequada 

demonstração dos procedimentos fitotécnicos foram adquiridos e treinamentos prévios para 

adequação do material e metodologia de repasse das informações foram realizados. 

A capacitação dividiu-se em duas etapas: na primeira foram aplicados os 

conhecimentos básicos repassados teoricamente por meio de recursos audiovisuais, abordando 

alguns princípios, conhecimentos básicos sobre clima, temperatura, solo, adubações, 

irrigações, dentre outros tratos culturais. Já na segunda etapa os discentes puderam colocar em 

prática o conhecimento adquirido na primeira etapa teórica, com aplicação de todas as 

práticas fitotécnicas necessárias ao correto e adequado plantio e cultivo de plantas medicinais. 

  Para a segunda etapa foram utilizados materiais como: ferramentas (enxada, ancinhos, 

tesouras de poda); equipamentos como chapas aquecedoras e escarificadores mecânicos; 

insumos como sementes de várias espécies, materiais de propagação vegetativa (bulbos, 

folhas, rizomas, estolões), mudas de espécies frutíferas, diferentes substratos, adubos 

orgânicos e matérias para obtenção de extratos naturais. 

 Como forma de avaliação da atividade um questionário pré-estruturado foi aplicado 

objetivando identificar a necessidade de adequações e aprimoramentos na metodologia 

aplicada. 

 

Resultados e Discussão 

De um modo geral a avaliação por parte dos envolvidos na atividade foi positiva. 

Características como recepção, organização dos temas apresentados, conteúdos abordados, 

material empregado e desenvoltura dos expositores obtiveram as melhores avaliações 

possíveis. A preparação de todo material refletiu num ambiente apropriado para a realização 

da atividade, favorecendo o processo ensino-aprendizagem entre os envolvidos na atividade e 

adequada interação entre os grupos PET. De acordo com Schommer (2012), a realização de 

eventos em ambiente interativo atrai o interesse das pessoas, ao ponto de motiva-las a 

participar de algo diferente como cultura, aprendizado, negócios ou lazer.   

 O repasse das informações acerca do plantio e cultivo agroecológicos das plantas 

medicinais é por essência uma atividade muito prazerosa, ainda mais quando se alia os 

conhecimentos teóricos às aplicações práticas. Montes e Souza (2008), afirma que a 

demonstração prática de materiais associados à teoria é uma estratégia educacional que 

contribui para o melhor aprendizado. 
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Figura 1: Avaliação da recepção (1A) e Organização dos temas apresentados (1B) na capacitação de cultivo de 

plantas medicinas. Pombal, PB, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante as explanações foi possível geração de troca de informações e experiências 

entre os distintos conhecimentos dos integrantes de ambos os PET. Aliar o cultivo das plantas 

medicinais às possibilidades de exploração do material vegetal na obtenção de fitoterápicos 

para o controle de enfermidades transcorrem sobre as possibilidades de geração de renda e 

oferta de alternativas que garantam a melhoria da vida das comunidades atendidas bem como 

o respaldo na soberania alimentar daqueles povos. Estes relatos coadunam com o que destaca 

Tinoco (2008) ao falar que as forma de organização produtiva em que os critérios adotados 

para orientar as decisões relativas à exploração agrícola não se subordinam unicamente pelo 

ângulo da produção/rentabilidade econômica, mas levam em consideração também as 

necessidades e objetivos da família/comunidade. 

 A atividade de interação entre os dois grupos PET reforçou a importância que cada 

profissional tem na atuação em determinada área do conhecimento. Ficou evidente que os 

conhecimentos se complementam e que cada profissional integra uma cadeia produtiva de 

conhecimento e saberes necessário ao crescimento e fortalecimento de uma comunidade.  

 O adequado repasse do conteúdo foi consequente da preparação prévia por parte dos 

ministrantes da capacitação de plantio e cultivo agroecológico de plantas medicinais. Esta 

confirmação pode ser contadas nas afirmações constantes nas observações dos questionários 

de avaliação dos discentes capacitados, destacando que os ministrantes “demonstraram total  

confiança e conhecimento dos assuntos abordados nas apresentações”  Lacerda et al. (2008), 

aborda que o palestrante além de transmitir conhecimento dos eixos temáticos, deve 

demostrar suas experiências com base no interesse dos participantes e construir uma 

socialização entres os constituintes para melhor aproveitamento dos conhecimentos 

repassados.  

 

 

 

 

A 
B 
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Figura 2: Desenvoltura dos PETianos nas apresentações (2A) e desenvoltura dos PETianos nas demonstrações 

práticas (2B) na capacitação de cultivo de plantas medicinas. Pombal, PB, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Na Figura 3, observa com base nos resultados obtidos que a capacitação de cultivo de 

plantas medicinais ofertada para o PET Fitoterapia foi concluída com êxito, onde o contexto 

geral da capacitação foi avaliado como 100% de excelência, demostrando que todas as 

atividades repassadas foram de suma importância. Além da afirmação abordada na 

observação do questionário dos capacitados, onde o PET Agronomia “demonstrou total 

confiança e conhecimento dos assuntos nas apresentações”, onde as opiniões foram essenciais 

para o aperfeiçoamento das futuras atividades integradoras.  

 
Figura 3: Avaliação da capacitação de cultivo de plantas medicinas. Pombal, PB, 2018. 
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Os conhecimentos adquiridos dos capacitados foi observado através de questionário 

aplicado, pois ao contabilizar os acertos e erros dos questionamentos abordando assuntos de 

plantio e cultivo agroecológico de plantas medicinais repassados na capacitação, observou 

que assimilação dos conteúdos pelo público alvo foi satisfatória com 77,78% de acertos.  

 

Conclusão 

Conclui-se, baseado na atividade realizada, que a busca por conhecimento na área de 

plantas medicinais está em crescente desenvolvimento tendo em vista a política e o programa 

nacional de plantas medicinais e fitoterápicos.  

A organização e realização de atividades dessa natureza proporcionam aos discentes 

envolvidos, a construção e aquisição de conhecimentos, maior responsabilidade, integração 

entre áreas distintas do conhecimento e capacidade de tomar decisões, preparando-os para o 

futuro mercado de trabalho. 
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EIXO TEMÁTICO: 2.4.9. Inclusão como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir das experiências construídas pelos integrantes do 

PET Vila Boa na ‘Oficina Culinária: Saberes e Sabores da Cultura Quilombola e Negra’, que 

permitiu a descoberta de novos ingredientes, sabores, vocabulários e conhecimentos 

gastronômicos desse povo. A oficina proporcionou analisar a culinária como patrimônio do 

povo quilombola e negra que resiste ao tempo e a marginalização da sua cultura. Os 

participantes divididos em grupos escolheram entre as diferentes receitas culinárias expostas 

nas bancadas o que cozinhar, revivendo lembranças, sabores e recordações familiares. A partir 

dessa vivência, notou-se a ligação existente entre os temas abordados no grupo de estudos do 

PET Vila Boa e a Oficina em questão.  Esta atividade proporcionou a reflexão sobre a questão 

racial e os desafios atuais, instigando o debate crítico e a construção de estratégias que amplie 

a diversidade de conhecimento. 

  

 

 

                                                
1 PETiana discente não-bolsista do grupo PET Vila Boa e discente do curso de Direito da Universidade Federal 

de Goiás.   
2 PETianos discentes bolsistas do grupo PET Vila Boa e discentes dos cursos de Direito, Serviço Social e 

Arquitetura e Urbanismo, respectivamente, da Universidade Federal de Goiás.  
3 PETiano tutor do grupo PET Vila Boa e docente do curso de Direito na Universidade Federal de Goiás. 
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Palavras – 

chave  

Alimentação; lugar de fala; racismo; marginalização;  

 

Introdução 

A execução desta oficina tem como objetivo apresentar, no decorrer da elaboração de 

pratos específicos, um pouco sobre a cultura quilombola, fazendo os integrantes PET se 

familiarizarem com uma riqueza de conhecimentos que o alimento pode nos transmitir através 

de seus preparos. A pluralidade de modos de fazer tais pratos e o nome que lhes são designados 

estão a depender da região a qual se encontra, apesar de receitas retiradas especificamente de 

regiões quilombolas temos, na degustação, a familiarização de alguns integrantes do grupo PET 

quanto as receitas e ingredientes utilizados.  

A oficina se apresenta de forma lúdica e interativa, fazendo com que os participantes 

tivessem uma experiência de proximidade e troca de saberes muito ativa. Após a realização da 

oficina de Culinária Quilombola, o PET Vila Boa, já com um debate encaminhado sobre “O 

que é local de fala?” da autora Djamila Ribeiro, faz então a correlação desses dois objetos de 

estudo, dialogando sobre a interculturalidade existente na experimentação dos pratos na oficina 

e a marginalização desses “saberes” das comunidades quilombolas, fundamentando tais 

discussões através de um diálogo embasado em autores com um viés decolonial, trazendo maior 

propriedade para discussão dessas questões. 

 

Metodologia 

A Oficina de Culinária Quilombola foi desenvolvida a partir das seguintes etapas: 

inicialmente, a Prof. Dr. Raquel Santiago e a Prof.  Stellamaris Cardoso nos orientara sobre a 

imprescindibilidade da retirada de acessórios como anéis, brincos e pulseiras. Além disso, 

distribuíram aventais, toucas e máscaras e explicaram sobre a importância da higienização 

corporal adequada. Ao adentrarmos a cozinha, nos foi orientado a divisão em duplas e que cada 

par escolhesse uma bancada para a realização de trabalho.  

Figura 01: Letícia Haunholter, integrante do PET Vila Boa, ao realizar a receita denominada “Maria Pobre” 

1368



 
 

 

Fonte: Luísa de Assis Vieira 

 

Em cada bancada havia a receita de um prato e os ingredientes necessários para a sua 

execução.  As receitas foram organizadas de forma a caracterizar um cardápio completo, 

composto por entradas, pratos principais e sobremesas. Durante a execução da atividade, as 

orientadoras passavam pelas bancadas a fim de esclarecer as dúvidas existentes e de promover 

orientações gerais sobre os processos.  

Após a realização do trabalho, os membros participaram da organização das bancadas e 

limpeza dos instrumentos utilizados. Por conseguinte, houve a exposição dos alimentos 

preparados e uma breve fala dos cozinheiros acerca do preparo. Em seguida, ocorreu a da 

degustação dos pratos.   

 

Figura 02: Luana Gomes e Mariana Peixoto, participantes do PET Vila Boa, executando a receita da Bolacha 5 

pratos 

 

Fonte: Luísa de Assis Vieira 
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A partir dessa experiência, foi possível aos petianos perceber uma ligação entre a 

Oficina e o grupo de estudos do PET Vila Boa. Este grupo tem como objetivo ampliar a 

fundamentação teórica dos petianos, a partir do estudo de obras que vão além da seara 

academicista e que trabalham com temas como as relações de gênero, o feminismo, os 

conhecimentos decoloniais, entre outros.  

As reuniões do grupo de estudos acontecem quinzenalmente e são movimentadas pela 

troca de ideias e pelo debate teórico fomentado pelos componentes do PET. Em uma dessas 

reuniões foi discutida a obra O que é lugar de fala? da escritora paulista Djamila Ribeiro. Esta 

autora é reconhecida nacionalmente pelos seus trabalhados ligados ao ciberfeminismo e às 

questões raciais. Além disso, Ribeiro também é notada pela sua participação em movimentos 

sociais e políticos.  

  

Resultados e Discussão 

A relação estabelecida entre o texto citado e a Oficina de Culinária Quilombola foi que 

grupos historicamente marginalizados acabam por serem excluídos dos meios acadêmicos, o 

que pode ser percebido na quase total ausência das representações culturais das populações 

quilombolas, não apenas nos círculos universitários, mas também na cultura popular em geral. 

Nesse sentido, conforme o pensamento de Djamila Ribeiro (2017), grupos marginalizados não 

conseguem acessar certos espaços, e por isso não obtêm visibilidade sobre suas produções 

culturais e/ou sociais. Sendo assim, como historicamente os povos quilombolas foram 

marginalizados em diversos meios, os saberes desses povos não são tidos como “saberes” 

(ALCOFF, 2016). Por isso, não compõem a etimologia acadêmica.  

Durante o momento de apreciação das receitas prontas, percebeu-se que diversos 

participantes conheciam os pratos por nomes diferentes e em alguns relatos, com determinados 

ingredientes destoantes dos disponibilizados na Oficina. A partir disso, podemos notar como a 

alimentação não se refere apenas à questão nutritiva, mas também cultural. Conforme Maria 

Laura da Costa Louzada: “A maioria dos guias de alimentos dizem respeito aos nutrientes, mas  
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o problema é 

que o perfil 

nutricional 

não é suficiente para explicar o consumo alimentar. As refeições, as combinações de alimentos, 

são uma construção cultural”. 4 

Além disso, a interação na Oficina permitiu fortalecer as relações entre os petianos, pois 

havia a necessidade do entendimento entre as duplas e o grupo no que tangia às medidas dos 

ingredientes e a forma de lidar com eles. Por isso, percebemos como o ato de cozinhar é um 

evento dotado de potencial sociabilidade, que permite aos sujeitos manifestarem-se 

coletivamente. Nesse contexto, pode-se ressaltar como o grupo de estudos do PET atua também 

como outro fator de sociabilidade, porque faz com que os discentes e o tutor aprendam a lidar 

com a alteridade, ou seja, com a questão do outro.  Dessa maneira, foi notado em ambas 

atividades a perspectiva da urbanidade entre as pessoas, o respeito por posicionamentos 

distintos e a construção de um conhecimento baseado na diferença.  

Enquanto estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Direito e Serviço Social não é comum 

vivenciarmos experiências relacionadas à culinária. Tampouco a fazer debates embasados em 

autores com um viés decolonial, visto que as referências bibliográficas dos cursos são 

construídas a partir da epistemologia branca e patriarcal (RIBEIRO, 2017). Devido a esses 

fatos, vivenciar tal prática, a partir do PET Vila Boa, tanto no que se refere à obtenção do 

transporte para Goiânia, quanto ao conhecimento sobre a realização da Oficina, nos foi possível 

ampliar a nossa formação como estudantes, petianos e seres humanos.  

Portanto, a realização de uma oficina sobre culinária quilombola e a existência de um grupo de 

estudos que investiga autores subalternizados demonstra como a Academia atua na alteração 

do regime discursivo vigente, o qual torna invisível os conhecimentos dos grupos que não estão 

localizados no topo das relações de poder. Ademais, apesar do trabalho na Oficina ter sido 

dividido em duplas, percebeu-se que o resultado final dependia da interação do grupo como um 

todo. Do mesmo modo, isso ocorre com o próprio Programa de Educação Tutorial, no qual a 

harmonia e a interação do grupo na execução das atividades são componentes chaves para a sua 

manutenção efetiva.   

 

Conclusões:  

                                                
4 Citação retirada da palestra ministrada por Maria Laura da Costa Louzada na conferência Guia alimentar – 

desafios e possibilidades para o Brasil e os brasileiros, na noite da quarta-feira, 08-10-2014, no Auditório Central 

da Unisinos.  
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A oficina de culinária quilombola foi uma experiência muito relevante para todos os 

participantes, pois contribuiu de maneira muito rica para o conhecimento da cultura quilombola 

e trabalhou de forma admirável o trabalho em grupo. Nesse sentido, percebe-se como a extensão 

é uma importante ferramenta de aproximação da Universidade com a comunidade, dado que a 

extensão proporciona um ganho cultural e uma formação cidadã.  

Conclui-se que a oficina de culinária não foi apenas mais uma experiência acadêmica e 

sim uma atividade extracurricular que acrescentou muito aos participantes, uma vez que todo o 

processo da oficina foi pensado para sentirmos as experiências daquela cultura desde aos nomes 

das receitas, modo de fazer e discussão sobre vivências com aquelas receitas antes da oficina. 

Por conseguinte, essa experiência demonstra a necessidade de ultrapassar os limites da 

Universidade, promovendo cada vez mais habilidades de conhecer a comunidade onde a 

Academia está inserida.  

 

Referências: 

ALCOFF, Linda. Uma epistemologia para a próxima revolução. Sociedade e Estado. 

Brasília, n. 1, v. 31, jan./abr., 2016. Disponível em: <https://goo.gl/bKi4Pu>. Acesso em: 20 

abr. 2019.  

 

FOUCAULT, Michel. Os intelectuais e o poder. In: ______. Microfísica do poder. Rio de 

Janeiro: Edições Graal, 2004. 

 

RIBEIRO, D. O que é: lugar de fala?. Belo Horizonte (MG): Letramento, 2017. 

 

ROCHA, E. (2017). A construção democrática do direito à alimentação adequada e a 

regulação de alimentos. Revista De Direito Sanitário, 17(3), 107-112. 

https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.v17i3p107-112 

 

 

  

 

 

1372



 
 

 

 

POLÍTICAS CONTRA A EVASÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS  

Uma Abordagem Contra A Diminuição Do Número De Discentes Em Cursos De 

Graduação 

 

Eduardo Augusto Lunkes1 , Adriane Pimentel e Silva2 , André Felipe Martins², Carolina 

Bosse², Elen Larissa Tomio², Gabriel Loes², Geórgia Backes Da Luz Antonio², Iasmin 

Tassi Grott², Manoelli Cardoso Lopes², Maria Luiza Cardoso², Nathan Decker Da 

Silva², Natalie Domingues Corrênte², Otto Rodolfo Sasse², Rafael Tureck Bona², Suyen 

Larissa Lima², Sabrina Dos Santos², Simone Wagner3.  

 

elunkes@furb.br  

PET Biologia FURB, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, Santa 

Catarina. 

 

EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

A evasão de discentes nos cursos universitários é uma realidade que aflige todas as 

instituições de ensino, sendo mais frequente em instituições pagas. São diversos os 

motivos pelos quais os acadêmicos são levados a evadir-se de seu curso, dentre os quais 

podem-se destacar: vocação do aluno, sua interação com os integrantes deste, entre 

outros fatores. Por meio desta problemática, através do Grupo do Programa de 

Educação Tutorial de Biologia da Universidade Regional de Blumenau (PET Biologia 

FURB), decidiu-se fazer uma intervenção no curso de Ciências Biológicas, a fim de 

diminuir a evasão deste curso. Dessa forma, anualmente é realizado um evento para 

pais/familiares dos acadêmicos, tendo como público alvo calouros do 1º e 2° semestre, 

denominada “Oficina dos Pais”. Assim, este trabalho relata dados de 5 anos de evento. 

 

Palavras – chave  

Evasão, Família, Ensino Superior, Oficina dos Pais. 

 

Introdução 

Segundo o resumo técnico de 2015 do Censo da Educação Superior, publicado 

no ano de 2018, houve aumento considerável na oferta de cursos de ensino superior 

desde o ano de 2013 até o ano de 2015, tendo ocorrido não só maior procura de cursos, 

como também maior evasão destes. Pode-se inferir que a problemática da evasão é um 

tema recorrente em discussões que permeiam a melhoria das Instituições de Ensino 

Superior (IES), assim como, na melhoria dos cursos de graduação (SOECKI, A. M. et  

                                                
1 PETiano discente bolsista do grupo PET Biologia FURB e discente do curso de Ciências 
Biológicas da Universidade Regional de Blumenau. 
2 PETiano discente bolsista do grupo PET Biologia FURB e discente do curso de Ciências 
Biológicas da Universidade Regional de Blumenau. 
3 PETiana tutora do grupo PET Biologia FURB e docente do Departamento de Ciências 
Naturais da Universidade Regional de Blumenau. 
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al, 2018;BARDAGI, M. & HUTZ, C.S., 2005; MACHADO, MELO FILHO, 

PINTO, 2005; RIBEIRO, 2005). 

Vale ressaltar que muitos fatores levam os acadêmicos a sair do curso, tais como 

os resultados acadêmicos do aluno, seu desenvolvimento no curso e as perspectivas da 

sua futura carreira, como por exemplo, quando o jovem, no começo da universidade, é 

desmotivado pela visão geral do mercado de trabalho (TONTINI & WALTER, 2014). 

Entretanto, a família também é fator de grande influência para a permanência, ou 

não, no curso superior (RIBEIRO, 2005). “(...) cada aluno tem um projeto pessoal e 

profissional destinado a si por sua família e pelo grupo social no qual foi gerado, que 

pode ou não incluir o estudo universitário, (...)” (RIBEIRO, 2005, p. 59). 

Assim sendo, devido à carência de estudos da evasão de discentes em cursos 

universitários, o grupo PET Biologia da FURB optou em realizar um estudo sobre a 

evasão de discentes do curso de Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura) da 

FURB, procurando conhecer os motivos que levam tais discentes a evadir-se do curso, 

além de incluir a família deste acadêmico no ambiente universitário, com a finalidade de 

aumentar a compreensão sobre o curso escolhido e a empatia em relação à essa opção. 

Optou-se por abordar neste trabalho somente as atividades realizadas com os familiares 

dos estudantes.  

 

Metodologia 

Tendo diagnosticada a necessidade de aumentar a compreensão e empatia dos 

pais e demais familiares a respeito do curso escolhido pelo/a estudante, no ano de 2014 

foi decidido realizar uma Oficina dos Pais por ano. A oficina ocorreu sempre no 

segundo semestre, em um dia útil, à noite. No primeiro ano, todos os estudantes foram 

convidados a trazer seus familiares e, nos anos seguintes, foram feitos convites para 

serem distribuídos, principalmente, aos estudantes dos semestres iniciais do curso. O 

convite para participação do evento foi estendido, via e-mail, a todos os docentes e 

discentes do curso e aos técnicos administrativos e de laboratório. 

No dia da Oficina dos Pais, todos participantes foram recebidos em auditório ou 

sala de maior tamanho com um coffee break. Para viabilizar o coffee, foram solicitadas 

doações de mercados, panificadoras, confeitarias, etc. 

Em todos os eventos, os pais/familiares foram recebidos pelo Reitor da FURB, 

os coordenadores dos cursos, a tutora do PET/BIO, a Interlocutora, vários docentes e 

técnicos do curso, além dos próprios estudantes. A seguir, foi realizada a visitação aos 

laboratórios que são usados pelos estudantes nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, onde ao menos um técnico ou monitor os aguardava para as explicações sobre 

as várias atividades ali executadas. 

Na sequência, os participantes conheceram a sala do PET Biologia. Ali foi feita 

a explicação sobre o PET, apresentadas algumas pesquisas, projetos ou demais 

atividades, e foi ali que os participantes foram convidados a responder ao questionário 

(Anexo 1), com opções “Ótimo”, “Bom”, “Regular”, “Ruim” e “N/R” (Não respondido) 

de acordo com a sua satisfação em relação à oficina, para cada quesito perguntado. 

Havia também um campo para sugestões. As respostas foram analisadas, permitindo 

discussão dos aspectos positivos e negativos de cada evento. 

 

Resultados e Discussão 
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De acordo com Ribeiro (2005), a família de um estudante tem grande 

importância em seu projeto pessoal, no que pode estar incluso o seu estudo universitário 

e, muitas vezes, essa interferência familiar pode influenciar na evasão do discente de 

seu curso de escolha. 

Tendo isso em vista, a oficina foi feita com o intuito de apresentar as instalações 

de nossa universidade aos pais/familiares dos acadêmicos de Ciências Biológicas (CB) 

bem como integrá-los e deixá-los a par das atividades que os estudantes exercem na 

universidade em que estudam a fim de ajudar a minimizar a sua evasão do curso, pelo 

apoio integral dos pais/familiares para a sua manutenção. Com base em cinco anos de 

pesquisa (2014 – 2018), pode-se gerar um panorama geral sobre a participação e 

interesse dos familiares dos acadêmicos para com curso (Tabela 01). 

Desse modo, em toda a execução da presente oficina foi possível abranger uma 

média anual de 21 pais/familiares ao longo dos quatro anos de sua realização, onde 

estes, através do questionário aplicado, puderam expor suas opiniões em relação à 

universidade e ao suporte que a mesma oferece a seus/suas familiares. Avaliando os 

questionários, pôde-se notar que os pais se sentem muito satisfeitos com a infraestrutura 

e principalmente com o corpo docente que a FURB oferece aos acadêmicos. 

Diversos são os motivos para que os acadêmicos evadam de seus cursos e 

identificá-los é fundamental para uma IES buscar melhorar a qualidade de ensino. Na 

presente pesquisa optou-se por trabalhar com os pais/familiares a fim de minimizar um 

dos pontos da evasão. Assim, segundo os questionários, os pais/familiares dos 

acadêmicos passaram a entender melhor a realidade que seus/suas filhos/as/dependentes 

vivenciam, diminuindo a distância entre os pais/familiares e a universidade. Sendo 

assim, o Projeto Políticas de 

Evasão, juntamente com outras intervenções realizadas pelo PET Biologia, como 

a Oficina de Bolsas, tende a diminuir ainda mais este número no decorrer dos anos.  

 

Conclusões: 

A partir dos dados de 5 anos de ações com os pais/familiares, sugere-se que 

realizar intervenções contra a evasão do curso envolvendo familiares é uma alternativa 

que produz bons resultados, uma vez que se pode perceber que muitos pais sentem-se 

bem recepcionados e acolhidos quando presentes em nossa instituição, do mesmo modo 

que sentem confiança no corpo docente, aumentando a probabilidade de incentivarem 

seu/sua familiar a permanecer e se formar no curso escolhido. [Linha  
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Figura 01: Questionário 
 

 
Fonte: Autor da pesquisa 
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Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

Resumo 

A inserção de alunos de graduação em atividades de IC contribui sobremaneira para a 

formação de recursos humanos nas IES. Dentro da necessidade de ações que permitam a 

melhoria na formação acadêmica, o PET Química UFRN realizou o Primeiro Simpósio 

de Iniciação Científica do IQ da UFRN (I-SICQ). O evento, realizado nos dias 22 e 23 

de novembro de 2018, contou com a participação de 70 alunos de graduação 

devidamente inscritos. Diversos professores do IQ estiveram prestigiando o evento. A 

programação do I-SICQ incluiu palestras relevantes, abordando assuntos voltados ao 

desenvolvimento científico no país e às oportunidades de estágios no exterior. Dentre os 

inscritos, um total de 24 apresentaram seus trabalhos de pesquisa na forma de pôster, os 

                                                
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15 PETianos/as discente (bolsista) do grupo PET Química UFRN e discente do curso de 

Química Licenciatura da UFRN 
6, 9, 10, 11, 12 PETianos/as discente (bolsista) do grupo PET Química UFRN e discente do curso de Química 

Bacharelado da UFRN 
13 PETianos/as discente (bolsista) do grupo PET Química UFRN e discente do curso de Química 

Bacharelado da UFRN 
16 PETiano docente (bolsista) do grupo PET Química UFRN e docente do Instituto de Química da UFRN 
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quais 

foram 

avaliados por professores doutores do IQ e da ECT, e se destacaram pelo alto nível das 

pesquisas realizadas pelos alunos. Ao final, os melhores trabalhos foram premiados. O 

evento se destacou pelo clima de integração e motivação por parte dos participantes. A 

organização do I-SICQ foi altamente positiva para o PET Química, uma vez que os 

petianos puderam trabalhar em equipe e de forma bastante comprometida. Por fim, a 

realização do I-SICQ vem de encontro à necessidade do PET Química em atuar na 

melhoria dos cursos de graduação oferecidos pelo IQ da UFRN. 

 

Palavras – chave  

Simpósio; iniciação científica; formação de estudantes; integração; motivação. 

 

Introdução 

Com base no artigo 207 da constituição federal, as Instituições de Ensino 

Superior (IES) brasileiras, notadamente as públicas, buscam propiciar a seus discentes 

uma formação global dentro da tríade ensino, pesquisa e extensão1. No que se refere à 

pesquisa, a participação de alunos de graduação em programas de iniciação científica 

(IC) tem contribuído fortemente para a formação de recursos humanos de alto nível. 

Estas atividades permitem que o discente se envolva em projetos de pesquisa acadêmica 

sob orientação de um professor pesquisador, possibilitando o desenvolvimento de uma 

série de habilidades importantes, tais como: busca por informação, desenvolvimento de 

cunho científico para o planejamento e aplicação de metodologias, aperfeiçoamento de 

leitura e escrita científica, aprimoramento da capacidade de falar em público, trabalho 

em equipe2. Dentro deste contexto, é de fundamental que os departamentos, centros e 

unidades especializadas das IES estimulem seus estudantes a realizarem atividades de 

IC. Atualmente, o Instituto de Química (IQ) da UFRN tem contribuído sobremaneira 

para a formação de recursos humanos e produção acadêmica UFRN, notadamente no 

âmbito da pós-graduação. Todavia, ainda existe uma importante lacuna a ser explorada 

no que tange à valorização das atividades realizadas pelos alunos de IC, nas diversas 

áreas em que se faz pesquisa científica no IQ.  

Dentro do contexto acima descrito, o presente trabalho tem como objetivo 

apresentar Primeiro de Simpósio de Iniciação Científica do Instituto de Química da 

UFRN (I-SICQ). O evento, organizado pelo do Programa de Educação Tutorial (PET) 

de Química da UFRN, foi realizado nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, e teve como 

público-alvo os graduandos dos cursos de Química da UFRN.  

  

Metodologia 

A organização do evento foi realizada a partir de comissões formadas por 

petianos, as quais abrangeram organização geral, comissão científica, e de busca por 

financiamento. O evento foi dividido em duas partes principais: palestras proferidas por 

professores e alunos de pós-graduação, e apresentação de trabalhos de IC na forma de 

pôster. 
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Resultados e Discussão 

Nos dias 22 e 23 de novembro de 2018 o PET-Química realizou o primeiro 

Simpósio de Iniciação Científica dos Cursos de Química da UFRN (I-SICQ) (Figura 1). 

O evento contou com a participação de 70 alunos, dos quais, 24 apresentaram seus 

projetos de IC. A abertura do evento contou com uma palestra proferida pela Profa. Dra. 

Sibele Pergher, na ocasião, pró-reitora adjunta de pesquisa da UFRN, que falou sobre os 

principais pontos envolvidos no desenvolvimento científico no Brasil. Após uma pausa,  

com direito a coffe break, foi ministrada uma palestra sobre segurança em 

laboratório por parte do técnico de segurança do trabalho Vagner R. da Silva.  

O segundo dia do evento teve início com a apresentação de trabalhos de pesquisa 

de IC por parte dos alunos do IQ (Figura 2). Ao total, foram apresentados 25 trabalhos 

dentro das principais áreas da química, incluindo analítica, físico-química, inorgânica, 

orgânica, e, inclusive, ensino de química. Todos os trabalhos foram avaliados por ao 

menos três professores doutores do IQ e da escola de Ciência e Tecnologia (ECT) da 

UFRN, sendo os estudantes devidamente arguidos quanto às suas participações nas 

pesquisas, conhecimento do tema, capacidade de apresentação e capacidade de 

responder a questionamentos. Após um coffe break, o doutorando do Programa de Pós-

graduação em Química da UFRN, Lech Soares, proferiu uma palestra sobre as 

oportunidades de estudos em instituições estrangeiras, a qual atraiu interesse de muitos 

participantes do evento (Figura 3). Ao final da palestra, foi realizada a premiação dos 

melhores trabalhos do I-SICQ, sendo os vencedores agraciados com livros e outros 

brindes fornecidos pela editora CENCAGE. 

Como resultado final, acredita-se que a realização do I-SICQ foi altamente 

proveitosa, tanto para os graduandos que fazem IC, quanto para os demais discentes, 

alunos de pós-graduação, e, inclusive, professores do IQ. O evento foi bastante atrativo 

do ponto de vista de integração entre os seus participantes, especialmente pelo fato e 

que muito professores estiveram prestigiando o evento, e, em especial, os trabalhos de 

pesquisa desenvolvidos pelos alunos de IC. Após cada sessão de palestras e 

apresentação de trabalho, era oferecido um coffe break aos participantes, sem qualquer 

custo, a partir de patrocínios e colaborações que a organização do evento conseguiu.  

A realização do I-SICQ vem de encontro com a necessidade do grupo PET-

Química em impactar de maneira positiva para a melhoria dos cursos de graduação do 

IQ, motivando os alunos do IQ através por meio de palestras, e especialmente através da 

apresentação dos resultados de pesquisa obtidos pelos alunos de IC. Ademais, foi 

possível gerar estímulo para os alunos que ainda não estão envolvidos com IC virem a 

ingressar em laboratórios de pesquisa.  

  

Conclusões: 

Conclui-se que o I-SICQ foi altamente proveitoso para os estudantes do IQ. 

Especificamente, a realização do evento possibilitou que os membros do grupo PET 

Química desenvolvessem uma atividade de excelente qualidade e impacto positivo na 
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comunidade acadêmica. Um indicativo de sucesso do evento se dá por conta da 

participação de 70 estudantes inscritos (além da presença de outros graduandos não 

inscritos, alunos de pós-graduação, técnicos e professores). Ao final o trabalho foi 

bastante elogiado, em especial pela direção do IQ, a qual demonstrou interesse de dar 

suporte a uma segunda edição no ano de 2019. 

 

Referências: 

1. Ensino-pesquisa-extensão: um exercício de indissociabilidade na pós-graduação. F. 

Moita; F. Andrade. 

2. A Iniciação Científica muitas vantagens e poucos riscos; F. Moraes; M. Fava. 

 

1. IMAGENS 
 

Figura 01: Logo marca do evento. 

 
Fonte: autor (2018) 

Logo marca de lançamento do evento. 

 

 

Figura 02: Apresentação de aluno da pós-graduação. 
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Fonte: autor (2018) 

Apresentação sobre experiências e oportunidade de pesquisa no exterior. 

 

Figura 03: Apresentação de trabalhos no formato banner. 

 

 
Fonte: autor (2018) 

Parte das apresentações de trabalhos no formato banner que ocorreu na dependência do IQ-

UFRN. 
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EIXO TEMÁTICO: Organização do Trabalho como meio de Transformação 

 
 

Resumo 
O presente trabalho foi realizado com o objetivo de refletir sobre a cultura organizacional do 
PET e aumentar a eficiência dos processos internos de forma a alcançar as metas do Programa 
de Educação Tutorial. Tal necessidade surgiu da reflexão sobre a importância de adequar a 
organização do grupo de acordo o contexto, já que eles se modificam com o tempo. Assim 
esta tarefa foi empreendida por meio de revisão bibliográfica se baseando nos conceitos de 
educação tutorial, proatividade e liderança, para compreender como a estruturação do PET 
Economia/UESB por meio de comissões lideradas por um membro do grupo, podem 
contribuir para o aperfeiçoamento individual e eficiência na realização das atividades. Foi 
observado por fim que a estruturação permite a promoção do espírito de liderança, 
comprometimento com o trabalho em grupo, a promoção do aumento da organização do 
trabalho, controle de datas e prazos e na produção de documentos. 
 
Palavras – chave: Estrutura Organizacional; Liderança; Método de Trabalho.  
 
Introdução 

Ao tratar da organização do trabalho dentro do Programa de Educação Tutorial (PET), 
nos deparamos primeiramente com suas normativas que sempre devem ser observadas assim 
como o Manual de Orientações Básicas (MEC, 2006) do programa. Porém esses documentos 
não discorrem explicitamente sobre o funcionamento interno das atividades, deixando os 
                                                
1 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Economia/UESB e discente do curso de Ciências Econômicas da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
2 PETiano discente (bolsista) do grupo PET Economia/UESB e discente do curso de Ciências Econômicas da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
3 PETiano discente (bolsista) do grupo PET Economia/UESB e discente do curso de Ciências Econômicas da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
4 PETiano discente (bolsista) do grupo PET Economia/UESB e discente do curso de Ciências Econômicas da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
5 PETiano tutor do grupo PET Economia/UESB e docente do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
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grupos livres para adotarem a estratégia que mais combine com os indivíduos e com o 
contexto. Dentro dessa perspectiva, deve-se ressaltar o papel da educação tutorial e 
protagonismo estudantil nas estratégias adotadas. 

A estrutura organizacional, definida como “o modo que as tarefas e responsabilidades 
são divididas em agrupamentos distintos, e como a responsabilidade e os relacionamentos de 
coordenação entre os agrupamentos são definidos” (SLACK, 2013) e que é adotada pelos 
grupos de forma contextualizada, devem ser pensadas racionalmente de forma que a divisão 
do trabalho entre o grupo e a utilização dos recursos sejam eficientes, e proporcionem a 
realização dos objetivos do programa. 

Segundo Amaru (2004) essa estrutura organizacional deve ser revista periodicamente 
para se adaptar as mudanças internas e externas a organização. Dessa forma a estrutura 
organizacional do PET também deve ser revista, o que levou ao grupo do Programa de 
Educação Tutorial em Ciências Econômicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(PET Economia/UESB), a realizar uma reforma em sua estrutura organizacional por meio de 
comissões de trabalho, levando a questão: como a formação de comissões de trabalho podem 
tornar o trabalho do PET mais eficiente? 

Assim os objetivos que nortearam o trabalho foi analisar a cultura organizacional do 
PET Economia/UESB, aumentar a eficiência e a produtividade do trabalho e aperfeiçoar os 
processos de controle e planejamento das atividades realizadas pelo grupo. Assim, através da 
revisão bibliográfica e uma pesquisa explicativa, o grupo foi capaz de compreender melhor o 
funcionamento interno e alcançar os objetivos propostos.   
 
Metodologia 

Para obter respostas acerca do problema apresentado neste trabalho, foi realizada uma 
análise bibliográfica sobre diferentes autores através de pesquisa explicativa. Foram 
escolhidas obras que tratam sobre a educação tutorial e de sua aplicação dentro do grupo. 
Além desse aspecto, foram consultadas fontes em relação a cultura organizacional e liderança 
de forma que pudessem ser aplicadas no programa. Dessa forma, os autores consultados 
foram, o Ministério da Educação (2006) sobre as diretrizes do programa, Martins (2019) e 
Tosta et al (2006) sobre a educação tutorial e Schein sobre cultura organizacional e liderança. 

O estudo deste trabalho foi fundamentado nos conceitos de Educação Tutorial, 
protagonismo estudantil e liderança, que foram abordados a partir de fontes secundárias como 
trabalhos acadêmicos, artigos, livros e afins, que foram aqui apresentados. O método aqui 
utilizado tem como proposta fundamentar a construção de uma análise científica sobre o 
objeto de estudo através da pesquisa bibliográfica com características fundamentalmente 
qualitativas. 
 
Resultados e Discussão 

O Programa de Educação Tutorial funciona por meio da tutoria, uma metodologia que 
se traduz na ação do tutor, experiente na área de formação, de cuidar e atuar na orientação 
sistemática dos estudantes, que se traduz em uma mediação pedagógica que coloca os 
estudantes como responsáveis e sujeito central no processo de aprendizagem, assumindo a sua 
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formação pessoal (MARTINS, 2019). Como ressalta Tosta et al (2006) “o método foge da 
passividade dos alunos às vezes encontrada em salas de aula, onde o professor tem a função 
de transmitir o conhecimento acabado e o aluno de assimilá-lo”. 

O estudante dessa forma deve assumir o protagonismo em sua formação. Assim na 
busca por fomentar nos membros o papel de liderança no processo de aprendizado e na busca 
por aperfeiçoar a dinâmica organizacional buscando maior eficiência na realização das 
atividades, buscou-se realizar uma reorganização das atividades do grupo PET 
Economia/UESB em comissões de trabalho. Antes de abordar quais os critérios que nortearam 
essa divisão, vale salientar qual o papel do entendimento da cultura organizacional neste 
processo. 

A cultura organizacional pode ser descrita como um “padrão de suposições básicas 
compartilhadas, que foi aprendido por um grupo à medida que soluciona seus problemas de 
adaptação externa e de integração interna” (SCHEIN, 2009). Dessa forma, sua compreensão 
ajuda a entender o funcionamento do grupo e como este pode melhorar suas práticas. A 
cultura organizacional pode ser compreendida através da leitura e interpretação do Manual de 
Orientações Básicas - MOB (MEC, 2006), que apresenta o PET como uma entidade que visa 
promover e desenvolver os integrantes que participam dos projetos. 

Aliando o fomento do papel do discente como protagonista do seu próprio 
aprendizado, a promoção de seu desenvolvimento como líder, e buscando maximizar a 
eficiência na realização das atividades, buscou-se a delimitação dentro do PET 
Economia/UESB, de comissões e coordenadorias. As comissões têm como objetivo a 
realização dos projetos planejados no início do ano no grupo, ou seja, realização da atividade 
fim. Essas comissões são encabeçadas por um líder. As coordenadorias, por outro lado, têm 
como objetivo a realização de atividades auxiliares aos projetos.   

Visando cumprir com as normativas do programa exemplificadas no MOB (MEC, 
2006), de formação ampla e a busca por evitar uma especialização precoce, cada membro 
deve participar de até três projetos e a cada ano realizar rotatividade entre projetos, porém a 
característica que marca a atividade é o estabelecimento de lideranças, onde cada PETiano6 
deve liderar uma atividade. A liderança permite formar no PETiano o senso de 
responsabilidade com o grupo, o compromisso e proatividade, além dos benefícios pessoais, 
tem-se a centralização da busca pelo cumprimento dos prazos, cobrança pela realização de 
atividades e elaboração distribuição da realização de relatórios, o que aumenta a eficiências 
das atividades. 

As coordenadorias que, como foi abordado, são as atividades auxiliares aos projetos, 
foram divididas em seis. A coordenadoria de Infraestrutura é a responsável pela manutenção 
da organização da sala e das solicitações de atualização e manutenção dos equipamentos 
buscando a melhoria do trabalho através do ambiente. A coordenadoria de Finanças é 
responsável pela arrecadação de contribuição dos PETianos para fazer frente a gastos não 
atendidos pelo custeio do MEC e auxílio da Universidade além de monitorar o uso dos 

                                                
6 Participante do Programa de Educação Tutorial – PET. 
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recursos do custeio. A coordenadoria de Divulgação, realiza divulgação das atividades, ajuda 
a manutenção do site do grupo e participam de entrevistas de divulgação do programa. 

Além dessas três as demais são a Secretaria, Relacionamento Interno e 
Relacionamento Externo. A coordenadoria da Secretaria organiza o calendário, convoca 
reuniões, se responsabiliza pela biblioteca, e organiza e arquiva os documentos relacionados 
ao grupo. A de Relações Internas promove a socialização e treinamento dos novos membros, 
organiza as confraternizações e promove atividades que visam o apoio psicológico. Por fim as 
Relações Externas incluem participação do CLAA, promove as atividades referentes ao 
Mobiliza PET e divulga os eventos externos ao grupo PET Economia/UESB. 

Assim como nas comissões, a rotatividade nas coordenadorias permite a não 
especialização precoce dos PETianos e a experiência com diversos tipos de situações, que 
possam contribuir para seu crescimento pessoal e profissional. Outro aspecto importante a ser 
ressaltado é que a rotatividade entre as comissões e coordenadorias possui um importante 
papel para a eficiência do trabalho em grupo, já que permite que todos aprendam como o 
trabalho é executado e na perspectiva da saída de antigos membros e entrada de novos, as 
atividades possam ser repassadas sem atrasos nos prazos.  
 
Conclusões: 

Observou-se através da revisão bibliográfica que a promoção do protagonismo 
estudantil é uma prerrogativa do Programa de Educação Tutorial, em decorrência das próprias 
características da educação tutorial. Aliado a esse conceito de protagonismo, a promoção da 
liderança e do aperfeiçoamento individual foi proposto dentro do grupo PET Economia/UESB 
o estabelecimento de comissões e coordenadorias lideradas por um membro discente do grupo 
respeitando a rotatividade e a participação dos PETianos em mais de uma comissão evitando a 
especialização precoce. 

Por fim, notou-se com essa estruturação e nova cultura organizacional permitem a 
promoção do espírito de liderança, comprometimento com o trabalho em grupo, além de 
proporcionar uma maior eficiência do trabalho, através do aumento da organização do 
trabalho, controle de datas e prazos e na produção de documentos (relatórios e resposta a 
acontecimentos). Um aspecto também observado foi uma integração mais ativas dos 
PETianos recém ingressos através da criação de atividades específicas para este fim. 
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Eixo temático: Sustentabilidade como Meio de Transformação 

 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo relatar a experiência do Pet Agronomia na 

produção orgânica de flores no Distrito Federal, bem como destacar a importância desse tipo 

de cultivo para a agricultura familiar. São apresentados resultados de experimentos 

realizados na Fazenda Água Limpa, da Universidade de Brasília, Brasília-DF, pela equipe 

do Pet Agronomia, em parceria com o CVTUnB. Considerando o plantio, sob cultivo 

protegido, de Rainha-Margarida e Boca-de-Leão, verificou-se que para a cultura de Boca-

de-Leão, os tratamentos de adubação orgânica não diferiram do químico na produção de 

fores. Para a qualidade da flor, em pós-colheita, o tratamento com hipoclorito de sódio 

apresentou um indicativo de contribuição maior aos parâmetros avaliados, comparados aos 

demais tratamentos, para os aspectos estéticos. No caso da Rainha-Margarida, o tratamento 

com 75% do recomendado de adubo orgânico (esterco de ave) proporcionou os melhores 

resultados na produção de flores, além de reduzir o ataque da mosca minadora, principal 

praga da floricultura. A produção de flores em sistema orgânico de cultivo é uma alternativa 

para a agricultura familiar, apresenta viabilidade técnica, podendo agregar valor ao produto, 

principalmente, para os produtores que possuam infraestrutura e experiência na produção de 

hortaliças, dada a similaridade no cultivo. 

  

Palavras-chave:  Callistephus chinensis; Antirrhinum majus L; agricultura familiar; 

produção orgânica. 

 

Introdução 

 

   A produção de alimentos orgânicos está se tornando cada vez mais comum na 

agricultura familiar. Práticas agroecológicas reduzem os impactos negativos que um sistema 

convencional ocasiona ao meio ambiente, além de garantir um produto livre de 
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contaminantes. A produção orgânica é isenta de agrotóxicos, adubos químicos ou qualquer 

outro tipo de substância sintética comumente utilizada na produção convencional, conforme 

Silva (2010).  

Muitos agricultores apostam em práticas ecológicas e de menor custo devido aos 

desafios econômicos, sociais e ambientais. Dessa forma, agregam valor ao produto por meio 

da diferenciação, atendendo demandas de um público exigente (LAGO, 2006). Com uma 

maior percepção dos consumidores sobre os benefícios do consumo de produtos orgânicos, 

aliada a uma maior preocupação com o meio ambiente, o mercado de alimentos orgânicos 

tende a crescer, resultando em aumento da produção e, consequentemente, podendo trazer 

benefícios aos agricultores familiares, conforme observou Padua (2013).  

Historicamente, a agricultura familiar vem sofrendo um negativo processo de 

marginalização, iniciado em meados de 1960, enquanto o Estado buscava incentivar o 

cultivo de monoculturas voltadas a exportação, para, dessa maneira, impulsionar a economia 

do país, conforme relata Gonçalves Neto (1997).  

Assis (2006), em sua análise do processo agrícola da década de 60, considera que o 

pacote tecnológico preconizado no período, composto de sementes, agrotóxicos e máquinas, 

foi primordial para melhorias no desempenho dos sistemas produtivos, ao mesmo tempo que 

resultou em uma trajetória de capitalização de produtores. Segundo o autor, essa 

capitalização ocorreu de forma desigual, não conseguindo a classe dos agricultores 

familiares acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos proporcionados, os quais 

acabaram por favorecer a classe operante dos grandes produtores de commodities. 

Levando em consideração o exposto acima, a agricultura familiar sofreu um processo 

de recaracterização em toda sua estrutura, buscando formas alternativas de cultivo, aliadas a 

uma produção orgânica e de base agroecológica, que ao mesmo tempo proporcionasse 

segurança alimentar, preservação ambiental e agregação de valor a seus produtos. Isso 

ocorreu como resposta ao processo de exclusão sofrido, segundo Graziano da Silva (1999), 

em sua discussão sobre o Novo Mundo Rural. 

A agricultura familiar tem se reinventado para superar os obstáculos enfrentados pelo 

setor. Com isso, novas alternativas se fazem necessárias e uma estratégia de transformação 

e de geração de renda para esse segmento de produtores pode estar ancorada na floricultura 

(STUANI; NECKEL; FICAGNA, 2016). O Brasil, em virtude de sua extensão territorial, 

possui uma grande diversidade climática, o que pode ser favorável ao cultivo de diferentes 

espécies de flores e plantas ornamentais (LANGE, AREND, 2012). 

Segundo Terra e Zuge (2013), o segmento da floricultura tem exercido importante 

papel social, cultural, ecológico e econômico, colaborando para a diminuição do êxodo rural 

e oferecendo oportunidade de emprego para pessoas de todas as faixas etárias e ambos os 

gêneros. Seus produtos estão presentes em cerimônias diversas e em datas importantes, como 

por exemplo, dia das mães, dos namorados, aniversários e finados. 

Esse trabalho tem por objetivo apresentar resultados de pesquisas realizadas na 

Universidade de Brasília, no âmbito do PET AGRONOMIA e do Centro Vocacional 

Tecnológico em Agroecologia e Agricultura Orgânica da Universidade de Brasília 

(CVTUnB), em cultivo de flores em sistema orgânico de cultivo como estratégia de inserção 

e indução de transformação na área rural, bem como de agregação de valor ao produtos 

gerados pelos agricultores familiares.   
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Metodologia 

 

Os bolsistas do Programa de Educação Tutorial em Agronomia (PET 

AGRONOMIA), em parceria com estudantes e técnicos do Centro Vocacional Tecnológico 

em Agroecologia e Agricultura Orgânica da UnB, têm auxiliado na realização de diversas 

pesquisas, em temáticas variadas, no apoio a alunos de graduação e pós-graduação, e 

voltadas ao manejo sustentável de culturas. Para realização deste trabalho recorreu-se à 

revisão de literatura, bem como na busca de informações em trabalhos de conclusão de curso 

e em relatórios produzidos pelo PET AGRONOMIA nos últimos anos.  

Os trabalhos de pesquisa foram realizados na Fazenda Água Limpa, da Universidade 

de Brasília, localizada no Núcleo Rural Vargem Bonita, Distrito Federal, em cultivo sob casa 

de vegetação e fertilização orgânica. Foram avaliadas as seguintes características:  produção, 

incidência de pragas e aspectos estéticos das flores na pós-colheita.   

No experimento com a espécie boca-de-leão, buscou-se avaliar a produção de hastes 

florais e a qualidade pós-colheita destas hastes em diferentes tratamentos. O delineamento 

experimental foi de blocos ao acaso com cinco tratamentos de adubação, em cinco 

repetições. Os tratamentos foram: T1- Esterco bovino/ovino 3kg/m2; T2 - Esterco 

bovino/ovino 1,5kg/m2; T3 - Esterco bovino/ovino 4,5kg/m2; T4 - Esterco bovino/ovino 

6,0kg/m2; T5 - Testemunha (sem esterco). Calcário e Yoorin foram utilizados em todos os 

tratamentos, na dosagem de 200g/m2, no plantio. As avaliações foram feitas ao final do 

período de floração dos cachos e foram: altura do ramo, altura da inflorescência inicial, altura 

da inflorescência total, diâmetro, quantidade de flores fechadas e quantidade de flores 

abertas. No caso da avaliação pós-colheita de hastes florais de boca-de-leão, foram 

realizados os seguintes tratamentos:  T1 - apenas água; T2 - Água com açúcar na 

concentração de 10g/litro; e T3 - Água com hipoclorito de sódio na concentração de 

15ml/litro. Cada balde tinha 5 litros de solução. O arranjo adotado foi de 5 hastes florais de 

70 cm por balde e por tratamento de adubação. As avaliações foram diárias e estenderam-se 

por um período de 6 dias. As avaliações realizadas foram contagem do número de botões, 

número de flores abertas e número de flores senescentes (murchas ou caídas). Determinou-

se o índice de qualidade das hastes. 

No caso da produção orgânica de rainha-margarida, utilizou-se o delineamento 

experimental de blocos ao acaso com cinco tratamentos em cinco repetições. Foram 

utilizadas cinco doses de esterco de aves (0, 25, 50, 75 e 100%), sendo a dose de 100% igual 

a 1,5 kg/m2 e um tratamento com mistura de estercos, onde foi aplicado 4kg.m-2 da mistura, 

sendo 2,5 kg.m-2 de esterco bovino + 1,5 kg.m-2 de esterco de aves curtido. Foram avaliados 

o teor de açúcares nas folhas da planta e a incidência de pragas. 

 

Resultados e Discussão 

 

Para boca-de-leão, não foram observadas diferenças estatísticas significativas para as 

características agronômicas avaliadas, considerando-se os tratamentos de adubação 

empregados. Na pós-colheita, verificou-se que 15ml de hipoclorito de sódio em cada litro de 

água apresentou um indicativo de contribuição maior aos aspectos estéticos e de qualidade 

da flor quando comparados aos demais tratamentos.   

Para rainha-margarida, a maior concentração de açúcares foi constatada nas plantas 

submetidas ao tratamento com a mistura esterco de ave/esterco bovino e nos tratamentos 

com 100% de esterco de aves.   
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Com relação ao inseto Liriomyza huidobrensis, não foi observada relação entre sua 

presença e o teor de açúcar nas folhas. Para cigarrinhas, foi observado que à medida que se 

aumentou a dose do esterco de aves, aumentou o teor de açúcar nas folhas e o número de 

cigarrinhas na cultura.  

 

Conclusões 

Nas pesquisas realizadas com auxílio de integrantes do Pet Agronomia, verificou-se 

viabilidade técnica do cultivo de rainha-margarida e boca-de-leão sob adubação orgânica, o 

que representa grande potencial para agregação de valor aos produtos por se tratar de um 

sistema diferenciado de cultivo e livre de contaminantes químicos.  
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Eixo Temático: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

A abordagem no ensino de evolução há muito tem sido caracterizada por conter múltiplas 

lacunas, causadas por uma disputa ideológica nos âmbitos escolares entre a ciência e a religião, 

pela falta de uma formação básica e continuada dos docentes, e por ser trabalhada de forma 

descontinuada em relação às outras áreas da biologia, levando muitas vezes a uma deficiência 

na aprendizagem pelos educandos. O projeto Darwin buscou assim fazer intervenções em sala, 

expondo e “re-traduzindo” a perspectiva do tema para os estudantes do ensino fundamental e 

proporcionando uma experiência aos discentes do grupo PET. Essas intervenções se deram de 

dois modos: com aulas teórico-práticas e em duas visitas técnicas, resultando em um 

desenvolvimento do pensamento construtivista pelos estudantes envolvidos, e em uma 

experiência singular, com a prática docente, para os petianos. 

 

Palavras – chave: evolução, ensino fundamental, aprendizagem  

 

Introdução 

A evolução aborda a ideia central de que os seres vivos são mutáveis, tendo com um 

marco importante a publicação do livro “A origem das espécies” de Charles Darwin (1859), 

que, apesar de sua relevância na compreensão das ciências da vida, traz conceitos que causam, 

ainda nos dias atuais, resistência no ensino e aprendizado desse conteúdo nas escolas. Uma 

pesquisa realizada por Almeida e Chaves (2014) aponta que uma das principais dificuldades 

encontradas no ensino de evolução está associada à falta de material didático e ao conflito 

gerado entre ciência e religião.  

Nesse contexto da origem da vida sob a ótica das ciências naturais, o processo de 

aprendizagem nas unidades educacionais é desafiador para os professores, pois apresenta 

teorias da origem da vida que vão de contraponto às diferentes crenças religiosas (ALMEIDA 

E FALCÃO, 2005). Os educadores estabelecem perspectivas sobre a origem da vida que são 

edificados conforme a sua cultura ou crença, e quando essas visões são contestadas ocorre uma 

                                                
1 PETianas Bolsistas do grupo PET Biologia e discente do curso Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Goiás. 

² PETianos (as) Bolsistas do grupo PET Biologia e discente do curso Ciências Biológicas da Universidade Federal 

de Goiás. 

³ Tutora do grupo PET Biologia e docente do departamento de Fisiologia da Universidade Federal de Goiás. 
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intervenção, 

que pode embaralhar o ensino, de acordo com a compreensão e o mecanismo de ensino das 

teorias ou conteúdos científicos (PORTO e FALCÃO, 2010). 

De acordo com Chaves (1993) conforme citado por Silva, Lavagnini e Oliveira (2009), 

constatou-se uma deficiência no aprendizado dos alunos que, de maneira geral, entendem o 

processo evolutivo com base na causalidade, finalidade e direção, assim como também foi 

observado que na formação dos professores é destacado a deficiência na formação inicial e 

continuada, além da construção desse conteúdo com seus alunos ser realizada de maneira 

isolada do restante. No entanto, Silva, Lavagnini e Oliveira (2009) sugerem que a evolução 

biológica deve ser um eixo integrador entres as diferentes áreas de ensino da biologia, para 

assim não gerar uma sequência de falhas na compreensão e mediação sobre a evolução para os 

alunos.  

A partir dessa perspectiva, o objetivo do projeto Darwin foi desconstruir a ideia de que 

a evolução está associada ao desenvolvimento, progresso e alterações para o melhor. Ao 

entender sobre a importância do ensino de evolução no ensino de ciências, o presente estudo 

expôs aos alunos do 8º ano do ensino fundamental conceitos evolutivos. Apresentando a 

evolução como um eixo unificador das áreas da biologia, atuando como facilitador no ensino-

aprendizado desse conteúdo, bem como desenvolvendo o senso crítico dos alunos. 

Conjuntamente, proporcionou aos graduandos do grupo PETBio e colaboradores a experiência 

em sala de aula, complementando assim, sua formação acadêmica. 

 

Metodologia 

O projeto foi realizado no segundo semestre de 2018, no período vespertino, com uma 

turma de 30 alunos do 8º ano do ensino fundamental da escola pública Ismael Silva de Jesus, 

localizada em Goiânia, no estado de Goiás, no formato de disciplina eletiva de ciências. Foram 

ministradas 22 aulas com duração de 50 minutos (min.), totalizando 18 h e 30 min. de conteúdo 

em sala, e realizados dois passeios com a duração de 4 h cada. O grupo do projeto foi composto 

por nove petianos (bolsistas do grupo PETBio) dos cursos de licenciatura e bacharelado de 

Ciências Biológicas, e colaboradores em intervenções pontuais, como os membros da Liga de 

Zoologia do Instituto de Ciências Biológicas.  

As atividades foram desenvolvidas duas vezes por semana. Inicialmente foi realizado o 

contato com a escola, havendo a apresentação do projeto e dos petianos aos alunos e professor 

responsável. As demais aulas foram teórico-práticas na sequência: origem do universo; 

historicidade e conceitos de evolução de Lamarck e Darwin; fatores evolutivos; dinossauros; 

adaptação vegetal e animal; co-evolução; relações ecológicas e fósseis. 

 Uma das atividades realizadas foi intitulada: “Ilhas de Darwin”. Esta dinâmica, em que 

os alunos receberam cards com a imagem de um tentilhão e suas características morfológicas. 

Os alunos foram orientados à distribuí-los em ilhas (cartolinas representaram as ilhas), 

objetivando colocar o tentilhão na ilha selecionada pelo aluno, de modo que ele fosse capaz de 

sobreviver, levando em consideração as características ecológicas , de modo a contribuir no 

processo de ensino de conceitos de “seleção natural”. 
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Figura 1: A.Iha 1: Grandes árvores; Plantas frutíferas; Insetos de tamanhos variados. B. Ilha 2: Plantas frutíferas; 

Pequenos arbustos. C. Ilha 3: Paisagem com pouca vegetação; Pequenos arbustos; Pequenos insetos. D. Ilha 4: 

Cactos como vegetação predominante; Pouca presença de insetos; Sem árvores. E. Ilha 5: Recentemente afetada 

por um evento climático; Insetos e vegetação ausente. E. Visão geral da dinâmica realizada. 

Fonte: Fotos retiradas pelo próprio grupo do PET Biologia da Universidade Federal de Goiás. 

  

Outra atividade foi denominada como “Júri simulado da evolução”, no qual a sala foi 

distribuída em dois grupos (Darwin e Lamarck) de modo que os alunos pudessem defender 

ambas as teorias com base nos seus próprios conhecimentos e aqueles aprendidos em sala de 

aula, proporcionando, assim, maior fixação e entendimento das teorias. 

Para aula prática sobre adaptação vegetal foram levados microscópios e lupas 

estereoscópicas, assim como os materiais vegetais, oriundos da UFG para a escola, onde foram 

preparadas as lâminas para a visualização da estrutura desejada. Foi apresentado as teorias 

referentes às estruturas vegetais adaptativas, e então os materiais foram colocados nas bancadas 

do laboratório juntamente com a identificação e nome da estrutura adaptativa. 

 

Figura 2. Material da aula prática sobre adaptação vegetal. A. Microscópico óptico e lâminas para visualização 

do material vegetal. B. Alunos visualizando o material vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotos retiradas pelo próprio grupo do PET Biologia da Universidade Federal de Goiás. 

 

Ao longo das aulas o projeto promoveu passeios, sendo o primeiro para a XIX Semana 
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do ICB, no qual os 

alunos puderam conhecer o Campus II da UFG e observar exposições de cunho biológico, ao 

final deste passeio foi-se solicitado redações. Foram entregues 8 redações com a descrição e 

ponto de vista dos alunos a respeito do passeio. Já o segundo foi para o Memorial do Cerrado 

localizado no Campus II da PUC Goiás, neste passeio os alunos visitaram as exposições com 

temas relacionados a biologia, bem como a história da terra e do homem. Então, no final do 

semestre foi-se solicitado redações sobre a disciplina e, assim, foram recebidas 19 redações 

com o ponto de vista dos alunos.  

 

Figura 3: A. Imagens dos passeios. A) Passeio realizado a XIX Semana do ICB. B) Passeio para o Memorial do 

Cerrado - Campus II da PUC Goiás. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotos retiradas pelo próprio grupo do PET Biologia da Universidade Federal de Goiás. 

 

Resultados e Discussão 

 Segundo Vigotski (2001), aprendizagem e conhecimento são processos que se 

desenvolvem concomitantemente, caminhando juntos no processo de ensino e aprendizagem. 

Quando se quantifica e categoriza em índice o aprendizado e o conhecimento de um sujeito se 

anula o nível de conhecimento real (carga de saberes que o indivíduo possui) e o nível de 

conhecimento proximal (domínio psicológico em constante alteração) e se considera que o 

desenvolvimento cognitivo se emoldura apenas durante as aulas, negando o papel da interação 

social no processo de aprendizagem. 

As cartas recebidas, continham em sua maioria frases como “eu aprendo muito mais 

fácil”;“aprendi muito com essa matéria” e “adquirimos conhecimento” que indicam a influência 

positiva da disciplina na expansão dos diversos conteúdos para vida escolar desses alunos. Ao 

mesmo tempo em que as aulas aumentaram a curiosidade a respeito dos conceitos trabalhados, 

alguns levaram toda essa nova estrutura de ensino-aprendizagem para o pessoal, como relatado 

por alguns: “quando crescer quero ser biólogo” e “essencial para eu realmente entender qual 

motivo de querer seguir uma profissão”. Como também, pela temática central do projeto, 

estimulando pais de alunos a participarem das aulas e dos passeios promovidos, indicando a 

aceitação positiva por parte dos responsáveis e da comunidade em geral em relação ao “Projeto 

Darwin”. 

Texto 1  
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“Pet 

Bio a melhor materia eu aprendi muito com essa materia espero que você continue aqui ano 

que vem gostei muito dos passeios inclusive na trilha e na UFG o museu de anatomia e quando 

cresce quero ser biologo obrigada a todos bjs.” 

Texto 2 

“ (...) As aulas foram tipo as melhores da minha vida as professores foi o essencial para 

eu realmente entender o qual motivo de querer seguir uma profissão meio entre a Biologia e a 

Ciência a única coisa que eu não gostei foi que o o PetBio durou muito pouco podia ter durado 

mais só tenho a agradecer todos vocês pela aprendizagem e pelas brincadeiras e conselhos 

dados, nunca vou esquecer de você e no que fizeram para eu me tornar uma pessoa melhor, foi 

muito bom enquanto durou.” 

Texto 3 

“ Deis de que começou o PETBio eu já sabia que ia ser bom eu amo essa aula pra mim 

e a melhor aula do Ismael eu aprendo muito mais facio com o PTBio e eu vou sentir muita falta 

de vocês o ano que vem. A melhor aula até hoje foi o passeio até o memorial do Cerrado lá eu 

aprendi muitas coisas bouas uma das coisas bouas também foi o lanche onde eu comi 6 

cachorro quente. Vou sentir muita falta de vocês PETBio” 

O “Projeto Darwin” proporcionou um ambiente de socialização entre discentes e 

docentes, apresentando um leque de possibilidades no âmbito educacional e profissional para 

os discentes, reforçando o potencial para acreditarem e conquistarem seus sonhos. Reforçando 

a importância do estudo. 

Em relação ao passeio à semana do ICB foram recebidas 8 cartas dos 30 alunos 

participantes das aulas. Em sua maioria, as cartas apresentaram adjetivos como “legal” e 

“gostei“ que indicam positividade quanto à ida e à essa forma de ensino. 

 

Carta 1 

 “A turma 8ºC foi a turma mais sortuda do Esmael, o porque!! é que 

nós fomos escolidos para saber mais sobre a siencia. E no dia 27 do 

mes 8 no ano 2018 fomos a UFG. Vimos uma esposição muito legal, 

sobre as celulas do noso corpo, tambem teinha mais coisas como os 

animais que nos mostraram só os ossos e uma brincade que tinha que 

responder um pergunta e ganha um copo. Depois fomos para uma sala 

que fisemos um esperimento com tintas e falamos de diversa selulas, e 

esta sala defendia a teoria de Rosalind frank o lanche foi muito bom, 

mas a coisa que nós fisemos que eu gostei. Gostei não amei foi falar 

com uma mulher que eu não sei o nome que me esplicou tudas as 

minhas duvisa, e estudar estudar sobre o corpo umano foi muito legal.”
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Para os petianos envolvidos, a responsabilidade de assumir uma disciplina eletiva foi uma 

experiência ímpar. Aqueles que cursam a modalidade licenciatura foi uma oportunidade de 

exercer a regência ainda na graduação fora do contexto dos estágios obrigatórios e para os que 

cursam a modalidade bacharelado foi um desafio em aprender a dinâmica envolvida na 

construção de plano de ensino, planos de aula até o dia da execução da aula. Os desafios foram 

superados devido a ajuda mútua entre os petianos e o apoio e resguardo de nossa tutora. 

 

Conclusões 

Considera-se, portanto, o método de abordagem do projeto tornou o ensino de evolução 

no ensino básico mais construtivista, centralizando o conteúdo de evolução entre as demais 

matérias. Para os petianos, tanto no desenvolvimento dos métodos de ensino-aprendizagem 

quanto na experiência prática pedagógica se mostrou efetivo, reforçando o PET como um 

instrumento de transformação e também como um agente para a popularização da ciência.  

Ressalta-se a complementação da formação de graduandos em biologia que foram expostos às 

situações as quais, possivelmente, nunca teriam em sua grade curricular comum. 
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Educação Ambiental e em Saúde para Estudantes do Ensino Fundamental 
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PET Engenharia de Alimentos, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

 

EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O Projeto de Conscientização Infantil consiste na integração de três projetos de extensão 

realizados pelo grupo PET Engenharia de Alimentos, abordando as temáticas de 

sustentabilidade, saudabilidade e higiene para alunos do 3° ano do Ensino Fundamental. 

Almeja-se auxiliar no ensino-aprendizagem das crianças nas temáticas abordadas, 

sensibilizando-as em relação às questões sociais e ambientais. Os projetos são aplicados em 

quatro diferentes encontros, sendo o último reservado para a realização de atividades práticas 

relacionadas aos conteúdos abordados. A experiência foi reconhecida como promotora de 

aprendizagem pelos discentes e docentes, sendo eficaz na disseminação da educação ambiental 

e em saúde nas escolas.   

 

Palavras – chave  

Sustentabilidade, saudabilidade, higiene, extensão. 

 

Introdução  

O grupo PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) desenvolve três projetos de extensão de forma integrada com estudantes do 3º ano do 

Ensino Fundamental. Os projetos são intitulados: “Quero ser saudável!”, “Conhecendo o 

pequeno mundo” e “Sustentabilidade desde a infância”. O primeiro foi inspirado no 

documentário “Muito além do peso”, o qual retrata a situação da obesidade infantil e as doenças 

decorrentes dos maus hábitos alimentares. O documentário contextualiza um amplo debate 

sobre a qualidade da alimentação das crianças e propõe uma reflexão sobre questões como ética 

e responsabilidade de cada ator social na proteção da criança frente às relações de consumo 

(MUITO ALÉM DO PESO, 2012). Diante desse cenário, o grupo desenvolveu este projeto para 

sensibilizar as crianças sobre a importância da alimentação e hábitos de vida saudáveis.  

O projeto “Conhecendo o pequeno mundo” tem como proposta conscientizar as crianças 

sobre como a higiene pessoal e dos alimentos influenciam diretamente na saúde. A Organização  

                                                
1 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Engenharia de Alimentos e discente do curso de Engenharia de 

Alimentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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Mundial da Saúde estima que as doenças transmitidas por alimentos causam o adoecimento de 

uma a cada dez pessoas; além disso, tais doenças podem ser fatais especialmente em crianças 

(ANVISA, 2019). Sendo assim, o projeto desenvolve nos alunos a responsabilidade perante o 

seu próprio bem-estar, incentiva a pratica de hábitos de higiene e contribui para a manutenção 

de um ambiente saudável. 

Por último, o projeto “Sustentabilidade desde a infância” foi elaborado com o intuito de 

formar crianças como sujeitos responsáveis do ponto de vista socioambiental. A educação 

ambiental tornou-se lei no Brasil em 1999. A Lei N° 9.795 – Política Nacional de Educação 

Ambiental, em seu Art. 2° afirma: “A educação ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal” (BRASIL, 1999). 

Embasado nesse posicionamento, torna-se fundamental conscientizar gerações atuais e futuras 

sobre a importância do equilíbrio entre as relações interpessoais e entre o homem e o meio 

ambiente e, principalmente, reverter o conhecimento teórico em atitudes cotidianas.  

O grupo implementa tais projetos em escolas desde 2012, inicialmente sem haver 

interligação entre as três ações. Contudo, iniciou-se um processo de integração dos três projetos 

de extensão a partir de 2016, com o objetivo de promover a conscientização infantil de forma 

conjunta nas três temáticas: saudabilidade, sustentabilidade e higiene.    

 

Metodologia  

 Os projetos são aplicados em quatro encontros; nos três primeiros os projetos são 

apresentados individualmente e no último encontro são realizadas atividades práticas 

relacionadas a todos os conteúdos abordados. As apresentações são realizadas com auxílio de 

material audiovisual, por um período de aproximadamente 50 minutos. 

No primeiro encontro são relatadas as temáticas referentes ao projeto “Quero ser 

saudável!”, no qual são abordados os seguintes assuntos: questionamento sobre os hábitos 

alimentares das crianças, que é respondido através de desenhos ou recortes de revista; 

explicação dos constituintes dos alimentos (carboidratos, proteínas, vitaminas, fibras, gorduras) 

e qual sua função no organismo humano; diferenciação de alimentos integrais e refinados; 

apresentação visual das quantidades de açúcar em produtos como bolacha recheada, 

refrigerante, bebida láctea de chocolate, etc.; explicação do processamento de alimentos como 

nuggets, salsicha, etc.; e apresentação das vantagens do processamento de outros alimentos 

como iogurte, queijo, etc. 

No segundo encontro, são tratados os temas do projeto “Conhecendo o pequeno 

mundo”. São apresentados os principais problemas da falta de higiene, o que são micro-

organismos e como podem estar presentes nos alimentos, como realizar a lavagem correta das 

mãos na prática, quais os benefícios de alguns micro-organismos (presentes no intestino e em 

alimentos fermentados como pães, iogurtes, queijos, etc.). É realizada também a atividade 

“Estragando o mingau”, com o intuito de que as crianças percebam a necessidade de armazenar 

corretamente os alimentos. Divide-se um mingau em três recipientes; dois deles são 

armazenados em temperatura ambiente, um fica aberto e o outro cobre-se com filme plástico;  
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o terceiro recipiente é colocado na geladeira, sem cobertura. Após uma semana, a professora 

observa as alterações com os alunos, que devem descrever a aparência de cada copo e 

representá-los.  

O terceiro encontro é reservado para o projeto “Sustentabilidade desde a infância”, no 

qual é realizada uma apresentação que mostra os principais problemas atuais que envolvem o 

homem e o meio ambiente e como isso pode ser revertido através de práticas cotidianas. Com 

o auxílio do material multimídia, é realizado um jogo com a turma no qual as crianças precisam 

separar cada tipo de lixo. 

No quarto e último encontro busca-se reunir todo o aprendizado em uma aula prática na 

cozinha da escola, onde são feitas receitas (bolo, suco, entre outros) a partir de algum resíduo 

alimentício com a participação das crianças. Nesse momento, as crianças praticam a lavagem 

correta das mãos, aproveitamento de todas as partes do alimento, utilização de ingredientes 

mais ricos em nutrientes como farinha integral e açúcar mascavo. De acordo com a 

disponibilidade da escola, é feito o plantio de uma muda de árvore ou as crianças plantam grãos 

de feijão em algodão, sendo orientadas sobre como ocorre a germinação e como cuidar da planta 

ao brotar. 

 

Resultados e Discussão 

 A realização dos projetos de extensão nas escolas de Ensino Fundamental são uma 

proposta de expandir o conhecimento das crianças por meio de um método educacional 

diferente do habitual. A experiência de Schall (1994) demonstrou que a combinação de aulas 

teóricas e atividades práticas são mais eficazes no ensinamento da educação ambiental e em 

saúde, ao propiciar uma relação direta entre os conteúdos e o dia-a-dia dos estudantes, de forma 

não impositiva e adequada às capacidades cognitivas dos alunos.  

Percebeu-se que a tecnologia foi aliada da participação ativa dos estudantes, pois 

proporcionou uma interação mais próxima e despertou o interesse dos alunos pelo conteúdo. 

Materiais multimídia como apresentações, imagens, vídeos e animações, por exemplo, 

quebraram a monotonia e mantiveram os estudantes atentos às explicações.  

O encontro final tem por finalidade proporcionar a realização de atividades práticas e 

fazer com que o aluno aprenda se divertindo, como mostra a Figura 1. As atividades lúdicas são 

de grande importância para o ensino-aprendizagem das crianças, pois facilita o processo e 

proporciona uma interação e assimilação dos conteúdos vivenciados (NIZA DIAS FRITZ, 

2013).  

Pode-se perceber no dia do encontro final que os alunos se tornam difusores de seu 

aprendizado, uma vez que ao serem relembrados dos conteúdos abordados nos três encontros 

anteriores, relatam ter repassado informações e orientações às pessoas de seu convívio. Isso 

mostra que os estudantes assimilaram os ensinamentos e tiveram um aprendizado efetivo. 

 Nos anos de 2017 e 2018, o grupo aplicou o projeto nas turmas de 3º ano da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Victor Issler e da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Desidério Torquato Finamor, ambas em Porto Alegre/RS. Ao todo, cerca de 150 alunos tiveram 

a experiência de passar pelo projeto. Os professores relataram que a atividade foi de extrema  
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relevância para o aprendizado. Além disso, pode-se atestar a importância do encontro final 

como forma de reafirmação dos projetos e consolidação dos conhecimentos repassados para os 

alunos. 

A realização deste grande projeto integrado vai de encontro à concepção filosófica do 

Programa de Educação Tutorial, ao permitir que os petianos atuem no sentido da transformação 

da realidade nacional, modificando e ampliando a perspectiva educacional de toda a 

comunidade.  

 

Figura 1: Crianças fazendo bolo com casca de laranja no encontro final (esquerda) e 

recortando gravuras de alimentos que mais consomem no primeiro encontro (direita). 

 
Fonte: Autores (2019). 

 

Conclusões: 

Pode-se perceber que a realização do Projeto de Conscientização Infantil cumpre o 

objetivo de auxiliar no ensino-aprendizagem das crianças nas temáticas abordadas. Além disso, 

as atividades realizadas tornam-se ferramentas para que o professor possa, posteriormente, 

integrá-las ao conteúdo programático das aulas e dar continuidade ao processo de 

aprendizagem. Nesse sentido, a educação ambiental e em saúde pode ser construída de forma 

sólida. Conhecer os conceitos sobre o meio ambiente e saúde ajuda a criança a compreender e 

desenvolver a consciência social que afetará o seu comportamento em relação ao mundo como 

um todo. Além do conhecimento repassado para os alunos, os petianos também tiverem uma 

ótima troca de experiências e vivências com as visitas nas escolas. 
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Resumo 
O grupo PET Engenharias Macaé, em parceria com o Centro de Formação Carolina 

Garcia – CFCG, desenvolveu o projeto de  Extensão de Rememoração de Português 

Instrumental e Matemática Básica, disponibilizado à funcionários de diversos setores de 

escolas da prefeitura do município de Macaé. O projeto de extensão tem como objetivo  a 

integração da universidade à comunidade, oferecendo um curso de Matemática Básica e 

Português Instrumental, com uma abordagem do dia-a-dia direcionada para adultos que tem o 

interesse se relembrar conceitos e atualizar conhecimentos. O curso conta com um 

cronograma totalizando 20 horas; também tem apoio psicopedagógico de uma profissional e é 

ministrado por 4 discentes de Engenharia. 
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Palavras – chave 
Extensão, educação, comunidade, português, matemática. 
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Introdução 
 A partir da filosofia do Programa de Ensino Tutorial (PET) que consiste no 

desenvolvimento de ações de ensino por meio de pesquisa e extensão, buscando um ensino 

global e ativo dos estudantes envolvidos
4
, foi observado pelo orientador a necessidade da 

integração da Universidade não só aos alunos das escolas da rede pública de ensino (projeto 

que já opera no PET Engenharias Macaé), mas também aos funcionários que  trabalham 

nessas instituições,  e que muitas vezes não tem incentivo para atualizar seus conhecimentos e 

estudar conceitos básicos de formação.  

Por essa razão, o grupo PET Engenharias Macaé desenvolveu o projeto Extensão de 

Rememoração de Português Instrumental e Matemática Básica, juntamente com  Centro de 

Formação Carolina Garcia (que já tem experiência nesse tipo de atividade) para atingir essas 

pessoas que possuem esse interesse de formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Manual de orientações básicas PET. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PETmanual.pdf .p.5. 
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Metodologia 
O projeto esteve em fase de planejamento em dezembro de 2018, em que foi 

estabelecido o cronograma  e a resolução das aulas. Foi determinado que o curso teria duração 

de 20 horas, que seriam divididas em 4 horas semanais num total de 5 encontros (2 horas para 

português e 2 horas para matemática). 

O local e o material impresso são oferecidos pelo CFCG. O conteúdo e a programação 

das aulas são definidos pelo grupo Escola PET, com a assistência voluntária de uma 

profissional de Pedagogia que revisa o material e auxilia nas possíveis dificuldades 

encontradas. 

Segue na tabela abaixo o cronograma do curso estruturado pela equipe. 

 

Tabela 01: Tabela referente ao cronograma do curso. 

 

Fonte: 

(autoria 

própria) 

 

 

 

 

 

O primeiro encontro foi dado no dia 11 de abril, conforme a tabela. 

Compareceram 22 participantes. Foi aplicado um questionário para identificar  a faixa 

etária e o grau de escolaridade para compreender o cenário de atuação. 

A figura abaixo contém  um gráfico que expressa em termos de porcentagem a faixa 

etária dos participantes. 

 

 

 

 

 

Cronograma do curso 

Datas Português Matemática 

11/abril Nivelamento Nivelamento 

25/abril 
Reforma 

Ortográfica 

Operações fundamentais da 

matemática e Regra de Três 

02/maio 
Tipos de 

Frases 
Fração e Porcentagem 

09/maio 
Estrutura da 

frase 
Juros 

16/maio Oração Gráficos e tabelas 
Tabela 1: Dados propostos previamente 
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Figura 01: Gráfico referente à faixa etária dos participantes. 

 

 Fonte: autoria própria. 

Dados coletados e posteriormente tratados e plotados no Excel. 

 

         Constata-se então que o público dominante está entre 35-44 anos. 

 A figura abaixo contém um gráfico que indica o grau de escolaridade dos 

participantes. 

Figura 02: Gráfico referente à escolaridade dos participantes. 

 

Fonte: autoria própria. 

Dados coletados e posteriormente tratados e plotados no Excel. 
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A partir desse gráfico, conclui-se que cerca de 5% não completaram o ensino médio.  

Essa pesquisa é crucial para entender o cenário de atuação para dar início ao curso e 

elaborar a abordagem pedagógica que será aplicada. 

Dando andamento à aula, foram aplicados dois testes de nivelamento de matemática e 

de português, contendo nove questões cada. O objetivo da aplicação desses testes é nivelar os 

alunos e observar os temas que eles possuem mais dificuldade. Para essa análise, o grupo PET 

Escola recolheu os dados e pontuou os erros com análises de porcentagem e gráficos. Com 

essas informações, foram plotados dois gráficos de Pareto, que é uma ferramenta da qualidade 

que permite enxergar de maneira mais clara e objetiva os erros mais abrangentes e onde a 

atuação de ensino deve ser mais incisiva, tendo o principio 80 / 20 (80% dos problemas são 

originados por 20 % das causas). 

Abaixo estão as figuras com os gráficos de Pareto dos testes de Português e 

Matemática, respectivamente. 

 

Figura 03: Gráfico de Pareto referente ao teste de Português. 

 

Fonte: autoria própria. 

Dados coletados e posteriormente tratados e plotados no Excel. 
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O gráfico de Pareto a respeito do teste de português permite observar que a morfologia 

e a semântica ( 20% das questões) correspondem à 75% dos erros. Conclui-se então que é 

necessário dar mais afinco à essas áreas da língua portuguesa. 

 

Figura 04: Gráfico de Pareto referente ao teste de Matemática. 

 

Fonte: autoria própria. 

Dados coletados e posteriormente tratados e plotados no Excel. 

 

Analogamente, o gráfico de Pareto à respeito do teste de Matemática informa que a 

Interpretação de gráfico e de Juros ( 20% das questões) são as questões que mais houveram 

dificuldade (88% dos erros). 

O segundo encontro (25/abril) ocorreu de forma coerente ao esperado. A matéria 

programada foi planejada antes e revisada. Os participantes foram assíduos e se envolveram 

com o que foi proposto em sala.  
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Resultados e Discussão 
A partir das figuras dos gráficos (1) e (2) observa-se um cenário em que a maioria dos 

participantes (38%)  compreendem-se na faixa etária de 35-44 anos e que  95% completaram 

o ensino superior. Esses dados permitem definir o tipo de abordagem pedagógica que será 

executada nas próximas aulas, sendo fiel ao cronograma proposto. 

Os testes de nivelamento e as abordagens gráficas apoiadas na filosofia do Gráfico de 

Pareto (3) e (4) permitiram pontuar os principais temas que geraram maior dificuldade. Dessa 

forma, quando esses assuntos forem temas das aulas, a metodologia de ensino será de forma 

mais detalhada e elaborada de uma forma mais específica, contando com o auxílio do 

profissional Pedagogo. 

O PET Engenharias Macaé compreende que o programa tutorial deve ser uma forma 

de extensão não apenas para a graduação, mas a toda a comunidade que se envolve. Dessa 

maneira, o benefício não fica restrito aos estudantes, mas sim à sociedade que compartilha 

experiências e conhecimentos acadêmicos com estes. Acredita-se que, com esse projeto, o 

PET cumpra uns dos seus objetivos específicos principais, que é o desenvolvimento de 

atividades que promovem o contato dos integrantes com a realidade social a fim de estimular 

o desenvolvimento de uma consciência do papel do aluno perante a sociedade.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Manual de orientações básicas PET. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PETmanual.pdf .p.6. 
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Conclusões 
O objetivo deste projeto é, além de beneficiar à comunidade envolvida, promover uma 

experiência social de extensão aos integrantes do PET. Apesar de ainda estar em andamento, 

tudo até então cumpriu com o planejado e tem sido uma experiência revigoradora para todos 

os membros atuantes, uma vez que experiências de diferentes patamares e faixas etárias são 

trocadas em sala de aula. Dessa forma, os participantes do curso absorverão os conteúdos 

propostos e os membros do PET tem a oportunidade não apenas de compartilhar 

conhecimentos acadêmicos, mas conhecimentos de vida. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa quantitativa sobre quais são os 

perfis de pesquisadores que publicaram na Revista Pedagogia UFMT ao longo de suas 9 

edições. Tendo em vista que o objetivo inicial da revista, é o de ser um meio de publicação 

com enfoque na divulgação de produções significativas para além dos padrões de alta 

elitização dos periódicos de cunho científico-acadêmico, surge a necessidade de se fazer 

uma avaliação acerca dos autores que tem utilizado esse espaço e dessa forma verificar 

se o objetivo do projeto vem sendo alcançado. A partir de um levantamento de dados e 

da verificação de veracidade em relação as titulações acadêmicas auto declaradas pelos 

autores no ato da submissão de artigos, tivemos como resultado dois gráficos que contém 

informações das 9 edições, apresentando as categorias de titulação que elencamos como 

discentes de graduação, graduados, mestres, doutores/pós-doutores. Assim, diante da 

análise dos dados, concluímos que a Revista Pedagogia UFMT vem cumprindo com 

excelência seu objetivo, sendo procurada por uma gama de pesquisadores cada vez mais 

variada. A Revista Pedagogia UFMT vem se tornando um projeto de muito sucesso, e 

que contribui de forma significativa para o cenário educacional, além de propiciar ao 

membro do Grupo PET Educação uma vivência extracurricular que irá enriquecer 

significativamente a formação destes, preconizada no objetivo geral do Programa de 

Educação Tutorial que é oportunizar uma formação acadêmica de qualidade baseada na 

experienciação da tríade acadêmica: ensino, pesquisa e extensão. 

  

 

Palavras – chave: Projeto de Extensão; Avaliação de Abrangência; Perfis de 

pesquisadores; Revista Eletrônica; 
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Introdução 

O Programa de Educação Tutorial - PET é uma iniciativa do governo federal de 

estímulo à graduação que tem por objetivo “Promover a formação ampla e de qualidade 

acadêmica dos alunos de graduação (...) estimulando a fixação de valores que reforcem a 

cidadania e a consciência social de todos os participantes e a melhoria dos cursos de 

graduação (Manual de Orientações, p.06). 

O Grupo PET Educação, criado em 1989, está vinculado ao curso de Licenciatura 

Plena de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso - campus Cuiabá e conta 

atualmente, com 12 bolsistas e 1 voluntário, tutorados pelo Prof. Dr. Darci Secchi. 

Desenvolvem atividades de pesquisa, ensino e extensão, além de outras iniciativas de 

gestão, intercâmbio, militância acadêmica e formação holística para a cidadania. 

 Um dos projetos de extensão mais exitosos nos últimos anos foi a publicação da 

Revista Pedagogia UFMT, cujo primeiro número ocorreu no segundo semestre de 2014, 

e pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: www.revistapedagogiaufmt.com. 

Atualmente a revista está em seu nono número e já foi acessada por mais de dez mil 

interessados. Seu principal objetivo é o fomento, análise e divulgação de produções 

acadêmicas de professores e estudantes de graduação e pós-graduação com o foco no 

campo da Educação, propiciando a articulação entre os diferentes cursos e suas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. Tem publicações semestrais e prioriza a divulgação de 

trabalhos no formato de Artigos, Dossiês e Resenhas, tornando-se um espaço para a 

divulgação de produções científicas de estudantes de graduação e pós-graduação, bem 

como de professores e gestores que atuam no campo das Ciências Humanas. 

 A criação da revista deu-se pela constatação da quase inexistência de canais de 

divulgação dos resultados das produções técnicas e científicas obtidos em Mato Grosso 

para o público regional e nacional. Tal quadro, resulta de diversos fatores, como a 

escassez de oportunidades e de veículos de divulgação, a falta de uma política editorial 

mais justa e equânime, além da pressão a que são submetidos os estudantes para que 

publiquem em revistas bem ranqueadas pela Capes. Esses fatores dificultam o surgimento 

de iniciativas com perspectivas menos competitivas e que priorizem outros critérios além 

dos estabelecidos pelas vinculadas a programas de pós-graduação. 

Ao concluir o nono número da revista, realizamos um balanço do alcance do 

projeto, dos resultados quantitativos obtidos, do perfil dos pesquisadores que publicaram 

na Revista e das respectivas regiões de origem. 

   
 

Metodologia 

Este trabalho foi desenvolvido com base em uma pesquisa quantitativa a partir das 

informações autodeclaradas pelos autores dos artigos encaminhados à revista. A 
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confirmação das informações prestadas pelos autores deu-se pelo cruzamento 

comparativo com os dados disponíveis na Plataforma Lattes4.   

As informações obtidas e tabuladas resultaram nos seguintes tipos de titulações: 

discentes de graduação; graduados; mestres; doutores/pós-doutores. A partir dessas 

informações construímos o gráfico de número 1 que indica as titulações dos autores em 

cada edição da revista. 

A abrangência do projeto também pode ser verificada com o levantamento dos 

autores por regiões do Brasil, cuja síntese pode ser verificada no gráfico de número 2. 

A comparação entre os graus de formação acadêmica dos autores e as respectivas 

regiões de origem, (Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste), permitem constatar 

uma expressiva abrangência e a confirmação de que os objetivos da Revista Pedagogia 

UFMT estão sendo alcançados.  

 

Resultados e Discussão 

 A partir do cruzamento das informações prestadas pelos autores com os 

disponíveis na Plataforma Lattes, obtivemos os seguintes gráficos: 

 Gráfico 1- Número de autores distribuídos por titulação ao longo das 9 Edições 

da Revista Pedagogia UFMT. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: as autoras, 2019. 

 

                                                

4  A Plataforma Lattes é uma iniciativa do CNPq para a integração de bases de dados de Currículos, de 

Grupos de pesquisa e de Instituições em um único Sistema de Informações. Sua dimensão atual se 

estende não só às ações de planejamento, gestão e operacionalização do fomento do CNPq, mas 

também de outras agências de fomento federais e estaduais, das fundações estaduais de apoio à ciência 

e tecnologia, das instituições de ensino superior e dos institutos de pesquisa (Fonte CNPq). 
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 Gráfico 2- Número de Pesquisadores distribuídos por região do Brasil ao longo 

das 9 Edições da Revista Pedagogia UFMT. 

  

 

 

 A análise dos gráficos 1 e 2 mostram que o objetivo inicial do projeto de 

extensão Revista Pedagogia UFMT foi alcançado em todas as edições da Revista. 

 Foi verificado ainda uma média de 18 obras publicadas por edição, sendo a 

maioria de produções conjuntas, em todas as categorias de autores. 

  O gráfico 1 revela alguns picos em relação à quantidade de publicações de 

discentes de graduação o que significa que a Revista Eletrônica Pedagogia UFMT vem 

cumprindo com seus objetivos. 

 Ao analisar o gráfico 2, identifica-se pesquisadores de todas as regiões do Brasil, 

com predominância de autores da região Centro-Oeste. 

Os gráficos revelam ainda que no decorrer de todas as edições da Revista 

Pedagogia UFMT, obras inéditas ganhando gradualmente espaço, independente da 

titulação dos autores ou da região de origem. Essa constatação é relevante, tendo presente 

que, desde a sua gênese, a revista procurou ser uma publicação acessível aos 

pesquisadores iniciantes e não apenas para elite acadêmica. Confirma-se, assim, o 

propósito de ser um periódico de cunho cientifico-acadêmico que oportuniza também 

graduação cujos espaços para publicar seus trabalhos são raros, quando não incessíveis.  

Ainda assim (ou, talvez por isso mesmo...) as produções são significativas e inéditas, o 

que faz da Revista Pedagogia UFMT um espaço de excelência e de procura crescente, 

reconhecida por pesquisadores de todo Brasil. Esse reconhecimento foi constatado 

também pela avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Fonte: as autoras, 2019. 
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(CAPES) que classifica periódicos nacionais e internacionais que apresentem produção 

acadêmico-científica. Nessa primeira avaliação a revista obteve classificação B3. 

  

Conclusões: 

Uma das principais características do Programa de Educação Tutorial é 

desenvolver ações que articulem a tríade acadêmica. Ante ao que foi até aqui exposto, o 

projeto de extensão Revista Pedagogia UFMT não só consegue se consolidar como um 

projeto de extensão bem-sucedido, mas também como um espaço que possibilita a 

integração entre graduação e pós-graduação. Ela fomenta as no campo da educação e das 

ciências sociais, abordando temas relevantes para a formação de pedagogo e de outras 

licenciaturas.                            

Concluímos que a Revista Pedagogia UFMT vem sendo um dos projetos de 

extensão do Grupo PET Educação de maior sucesso, exercendo amplamente objetivo de 

ser um veículo mais acessível e equânime para a publicação de trabalhos de cunho 

científico e acadêmico. 

 Este trabalho revelou que a Revista, por meio de sua plataforma eletrônica, veio 

ganhando espaço e se consolidando ao longo de suas 9 edições. Acreditamos que a 

confiança depositada em nosso trabalho como veículo de divulgação por autores de 

diversas titulações acadêmicas de todo o país é um indicador evidente de como a Revista 

Pedagogia UFMT vêm se consolidando entre os pesquisadores e pesquisadoras de todo o 

Brasil. 

 

Referências: 
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=338-

manualorientabasicas&category_slug=pet-programa-de-educacao-

tutorial&Itemid=30192. Acesso em: 20 de mai. 2018. 
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EIXO TEMÁTICO: Sustentabilidade como meio de transformação 

 

 

Resumo 

A preocupação com o meio ambiente é constate, os impactos ambientais promovidos 

pela ação do homem por meio de desmatamento, poluição e inadequado uso dos 

recursos naturais são os maiores responsáveis pelos desastres ambientais. Neste sentido 

as atividades do projeto objetivaram despertar a conscientização ecológica cidadã dos 

alunos do ensino Fundamental para temas voltados à educação ambiental, tais como, 

arborização urbana, preservação ambiental, uso adequado dos recursos naturais, entre 

outros temas voltados ao meio ambiente. Todos os temas foram explorados por meio de 

palestras, oficinas e capacitações envolvendo o público alvo. A atividade foi 

desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vida Nova, localizada na 

zona urbana do município de Pombal-PB com cerca de 310 alunos. O projeto foi 

realizado durante o segundo semestre de 2018, com turmas de 4º e 5º ano dos turnos 

matutino e vespertino, onde foram desenvolvidas atividades como, produção de mudas, 

confecção de mini composteiras, gincanas e palestras sobre a preservação do meio 

ambiente, manejo adequado das plantas e descarte correto do lixo. Diante dos resultados 

obtidos durante a realização da atividade de extensão “Escola Verde”, pode-se afirmar 

que as oficinas, as práticas ambientais e as palestras contribuíram para a despertar a 

conscientização sobre determinados temas voltados ao meio ambiente e à educação 

ambiental com uso de práticas sustentáveis, enriquecendo a formação dos valores 

socioambientais das crianças do município de Pombal-PB. 

Palavras – chave: Educação, práticas sustentáveis, ecologia, meio ambiente. 

 

Introdução 
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O meio ambiente é uma fonte de energia viva, onde, apresenta produtos e 

aspectos que promovem o desenvolvimento do ser humano. A partir desse contexto, 

durante a evolução da humanidade, ocorreram transformações no meio ambiente no 

qual está inserida. Tais mudanças estabelecem destaques na formação de uma 

sociedade, principalmente quando a mesma está atrelada com os aspectos ambientais e 

ecológicos (PINTO et al., 2014). 

Medeiros et al. (2011) ressaltam a conservação ambiental como uma causa que 

precisa ser trabalhada com toda a sociedade, principalmente nas escolas, visto que, 

crianças bem informadas crescerão com pensamentos maduros e conscientes, além de 

serem transmissoras dos conhecimentos adquiridos nas escolas, repassando os mesmos. 

Para isso, é importante que a escola se disponha a trabalhar com atitudes, com formação  

de valores e com mais ações práticas para que o aluno possa aprender a amar, respeitar e 

praticar ações voltadas à conservação. 

O envolvimento de crianças em ações voltadas para temática da sustentabilidade 

e impactos ambientais contribui na implementação de novos conceitos e atitudes, bem 

como promover reflexões através de práticas educativas (SILVA et al., 2016). Tal 

envolvimento pode ser compreendido no §Art. 225 da Constituição Federal, ao dispor 

que, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” 

(BRASIL, 1988). 

Atividades que envolvem o conhecimento e importância da conservação do meio 

ambiente representam uma ótima forma de aprendizado saudável e criativo, 

promovendo o contato com natureza, sem agredi-la. Práticas que envolvam o 

reaproveitamento e ou reciclagem de produtos apresentam-se com uma excelente forma 

de estimular a criatividade, além de ajudar na formação de adultos mais conscientes e 

preocupados com meio ambiente. Neste sentido as atividades do projeto objetivaram 

despertar o interesse dos alunos da Escola de ensino Municipal e Fundamental Vida 

Nova na zona urbana de Pombal- PB para assimilação de conteúdos voltados a 

educação ambiental, tais como, produção de mudas e arborização, desenvolvimento de 

oficinas voltadas para a reciclagem de materiais e uso racional de recursos naturais. 

 

Metodologia 

A atividade foi desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vida 

Nova, localizada na zona urbana de Pombal-PB com cerca de 310 alunos. O projeto foi 

realizado durante o segundo semestre de 2018, com turmas de 4º e 5º ano dos turnos 

matutino e vespertino, onde foram desenvolvidas atividades como, produção de mudas, 

confecção de mini composteiras, gincanas e palestras sobre a preservação do meio 

ambiente, manejo adequado das plantas e descarte correto do lixo. 
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Durante o desenvolvimento do projeto foram realizadas inúmeras atividades de 

cunho educativo-ecológico, instruindo a formação de um conhecimento socioambiental 

para as crianças do ensino fundamental, dentre elas, destacam-se: 

Palestra sobre meio ambiente, florestas e biomas - Os alunos do PET 

Agronomia desenvolveram uma palestra didática, articulada para que todas as crianças 

entendessem a importância, medidas de preservação e senso critico ambiental. A 

apresentação foi realizada empregando recursos audiovisuais de forma ilustrativa, clara 

e objetiva.  

Produção de mudas – nesta atividade trabalhou-se a importância da árvore e 

seus inúmeros benefícios para o ambiente, seguido de uma oficina de produção de 

mudas, fazendo destaque para o uso de um bom substrato, sementes de qualidade e 

cuidados com as práticas culturais necessárias ao bom desenvolvimento das mudas. A 

oficina de produção de mudas foi realizada no pátio da escola, onde os alunos, 

auxiliados pelos integrante do PET Agronomia, realizaram a mistura do material (solo 

com esterco bovino) que constituiria o substrato necessário para encher os recipientes 

(copos e saquinhos) utilizados na produção das mudas. Logo após foram realizadas as 

semeaduras e irrigação em cada recipiente. Cada aluno ficou responsável por cuidar e 

acompanhar o crescimento de sua muda. 

Produção de mini-composteiras caseiras – a atividade teve como objetivo 

enfatizar a importância de reaproveitamento dos resíduos sólidos como fonte de matéria 

orgânica. Os integrantes do PET Agronomia da UFCG, destacaram inicialmente a 

importância  da prática de compostagem, além de explicarem o passo-a-passo de todo o 

processo. Para a realização da prática, cada aluno levou dois potes de sorvete vazios, 

que foram utilizados na confecção das mini-composteiras caseiras em pequenas 

quantidades. Com o lápis, os alunos marcaram a área da tampa do pote de sorvete para 

ser recortada, de forma que não fosse muito grande, pois o outro pote de sorvete deveria 

o sobrepor, apoiado na tampa. Em seguida, foram realizados furos no pote que fica na 

parte superior, necessários para o escoamento do chorume. Após a estruturação da 

composteira, foi necessário adicionar a fonte de material orgânico de origem doméstica 

disponível. 

Gincana do conhecimento - Para realização desta atividade, foram elaboradas 

perguntas relacionadas a todo o conteúdo e práticas abordadas no decorrer da atividade 

de extensão. Toda a atividade foi acompanhada e monitoradas pelos integrantes do PET 

Agronomia e os professores da unidade de ensino. 

A gincana ocorreu no pátio da escola, onde os alunos foram separados de acordo 

com a turma. Os questionamentos realizados foram destinados a cada aluno 

representante de uma equipe, sendo atribuída a pontuação à equipe que respondesse 

primeiro e corretamente. Ao final de todos os questionamentos, a equipe que tivesse 

acumulado a maior pontuação foi considerada vencedora. A gincana também 
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contemplou algumas brincadeiras e dinâmicas didáticas sempre enfocando a questão do 

meio ambiente.  

 

Resultados e Discussão 

Por intermédio das diversas atividades ofertadas pode-se proporcionar um 

avanço coletivo de conscientização sobre o meio ambiente, através de diálogos, debates 

e interações entre os integrantes do PET Agronomia e toda comunidade acadêmica, 

especialmente os alunos contemplados com as atividades. 

As atividades lúdico-didáticas promoveram uma perfeita interação com o 

público alvo. Neste sentido, Fernandes et al (2016), destacam que expor à população a 

possibilidade de um desenvolvimento coerente com uma demanda do uso dos recursos 

naturais com um cunho sustentável pode ser incorporado e enfatizado nas salas de aula 

no ensino fundamental para que a relação homem natureza  

 

 

 

 

 

seja estreitada, possibilitando aos alunos a concepção de um senso crítico, onde os 

mesmos possam se posicionar diante das questões ambientais 

Os questionários aplicados no final das atividades, permitiu constatar que o 

conhecimento assimilado pelo público alvo foi satisfatório, permitindo a fixação de 

conceitos gerais, importância e conservação dos recursos naturais, além de 

reaproveitamento, convivência e interação entre os diversos ecossistemas. 

Algumas constatações da assimilação do conhecimento sobre os temas 

explorados puderam ser quantificadas e ilustradas em gráficos de colunas. Ao final das 

atividades realizadas 90% dos alunos envolvidos afirmaram que as florestas presentes 

nos diferentes ambientes são de fundamental importante na preservação do ambiente, da 

fauna e da flora presente na região, além de desempenharem um papel fundamental na 

reciclagem dos gases do meio ambiente e no controle do efeito estufa (Figura 1A).  

Sobre o tema recursos hídricos com enfoque no uso racional da água durante o 

banho ou escovar os dentes 60% dos discentes afirmaram que a partir dos 

conhecimentos adquiridos priorizariam a questão da economia no uso da água (Figura 

1B). Quando foram abordados em relação à preocupação com o meio ambiente, 80% 

ressaltou ser de fundamental importância a preocupação com o tema (Figura 1C). A 

adoção de práticas de conservação e conscientização do uso seguro da água tornou-se 

necessária devido o aumento gradativo da população mundial, ocorreram maiores 

demandas por água, ao passo em que este recurso tem se tornado cada vez mais escasso 

(TUCCI, 2008). 
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No que se refere a questão do lixo domiciliar, sua destinação e a prática de 

seleção do lixo que pode ser reciclado, 40% dos entrevistados nunca se importou com 

tal prática de separação do lixo (Figura 1D), contudo relatam que destinam o lixo para 

ser recolhido pelo sistema de coleta de lixo do município. Hess (2002) destaca que o 

acúmulo de lixo é um fenômeno exclusivo das sociedades urbanas. Nosso modo de vida 

produz uma quantidade e variedade de lixo muito grande, ocasionando a poluição do 

solo, das águas e do ar com resíduos tóxicos. 

Os alunos foram questionados sobre suas atitudes para amenizar os danos 

ambientais. 20% deles afirmou que reconhece a importância e buscam tomar algumas 

atitudes, porém, destacam a necessidade de melhorar suas atitudes para com o meio 

ambiente, enquanto 50% relata se preocupar pouco e 30% dos alunos nunca pensou 

nessa possibilidade (Figura 1E). 

A educação ambiental nas escolas, juntamente com a atuação direta do 

município, contribui significativamente para a formação de um cidadão consciente, com 

aptidão para decidir e atuar em uma realidade socioambiental, com um 

comprometimento para a qualidade de vida e o bem-estar da sociedade (MEDEIROS et 

al., 2011).  

Ao serem questionados sobre a responsabilidade do município sobre a 

valorização e a preservação do meio ambiente, cerca de 70% afirmaram que deve ser 

conscientizadora, 20% afirmaram ser conservadora e apenas 20% como incentivadora 

(Figura 1F). 
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Figura 1 - Resultados de avaliação final do Projeto Escola Verde sobre atividades executadas na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Vida Nova. 
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Durante a prática com produção de mudas, percebeu-se que os alunos 

entenderam a importância dessa atividade, onde, a partir dos conteúdos repassados em 

sala de aula, os alunos conseguem assimilar e coloca-los em prática, como exemplo, a 

importância de um bom substrato, a utilização de sementes vigorosas com um bom 

percentual de germinação, condições favoráveis e cuidados específicos (Figura 2). 

   

Figura 2 – Atividade Prática de Produção de Mudas 

  
Fonte: Próprio autor 

 

Na atividade prática de compostagem, foram abordados assuntos de grande 

importância para o preparo e utilização do composto orgânico. Muitos alunos já 

conheciam os benefícios da compostagem e afirmaram que a compostagem pode 

influenciar no meio ambiente, aumentar a nutrição de plantas e a fertilidade do solo 

(Figura 3). 

 

Figura 3 - Atividade sobre Compostagem e Produção de Mini Composteiras 
 

  

Fonte: Próprio autor 

 

Contudo, faz-se necessário destacar a importância de práticas ambientais para 

poder reduzir os impactos e os desgastes ambientais, de forma que, pequenas atitudes 

sejam necessárias para que, aos poucos, o meio ambiente seja valorizado e preservado 

como se deve.  
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Conclusão 

A Educação Ambiental deve ser um instrumento de conservação utilizado para a 

conservação da biodiversidade e dos recursos que o ambiente dispõe. As atividades que 

buscam trabalhar temas do meio ambientes contribuem sobremaneira no 

reconhecimento, por parte dos discentes envolvidos, dos princípios da biodiversidade, 

integridade ecológica e saúde ecológica, além dos valores intrínsecos, instrumentais e 

psicológicos, os quais estabelecem os princípios da Biologia da Conservação.  

O presente projeto educacional compôs estratégias eficientes, desenvolvidas com 

efeitos positivos, pois se pode constatar nos discentes o reconhecimento que os mesmos 

passaram a atribuir sobre a importância das questões ambientais priorizando a 

conservação da natureza e dos seus recursos. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

Resumo 
Este trabalho tem por objetivo apresentar atividades desenvolvidas com ingressantes no           
curso de Engenharia Elétrica ao longo dos últimos anos pelos alunos do Programa de              
Educação de Tutorial (PET) Engenharia Elétrica da Universidade do Estado de Santa            
Catarina (UDESC). Destacam-se alguns objetivos principais no desenvolvimento de tais          
atividades, dentre eles estão o aumento da visibilidade do PET na Instituição de Ensino              
Superior, a diminuição da evasão nas fases iniciais do curso e a aproximação dos novos               
discentes com o meio acadêmico, que serão tratados no decorrer deste trabalho.  

 
Palavras – chave  
Evasão universitária; Visibilidade do PET na IES; Desenvolvimento do ensino; Inclusão           
acadêmica;  
 
Introdução 
De acordo com os documentos regentes do Programa de Educação Tutorial, em especial             
o Manual de Orientações Básicas (BRASIL, 2006), é objetivo do PET atuar em prol do               
desenvolvimento do ensino superior por meio da realização de atividades que envolvam            
a tríade universitária de maneira indissociável e que proporcionem uma elevação na            
qualidade de formação dos estudantes. O pilar do ensino, em consonância com a             

1 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Engenharia Elétrica e discente do curso de Engenharia 
Elétrica da Universidade do Estado de Santa Catarina. 
2 PETiano discente (não-bolsista) do grupo PET Engenharia Elétrica e discente do curso de Engenharia 
Elétrica da Universidade do Estado de Santa Catarina. 
3 PETiano tutor do grupo PET Engenharia Elétrica e docente do Departamento de Engenharia Elétrica da 
Universidade do Estado de Santa Catarina. 
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pesquisa e a extensão, procura atuar na melhoria da universidade de forma ampla, não              
se restringindo a práticas de ensino padrão como a oferta de aulas expositivas. 
A evasão no ensino superior brasileiro e internacional é um problema recorrente nos             
cursos de graduação (SILVA FILHO, 2007). Em especial, estudos apontam os cursos de             
engenharia com um número de evasões ainda maior (BARBOSA, 2011) ocasionadas           
pela dificuldade em conciliar o estudo com trabalho e eventuais reprovações no ciclo             
básico do curso (ALMEIDA, 2016). Algumas evasões se dão pela dificuldade           
encontrada pela universidade em conectar o novo estudante ao meio acadêmico e suas             
diversas atividades extracurriculares, nas quais o acadêmico poderia aplicar e          
desenvolver conhecimentos técnicos do curso.  
Com o objetivo de melhorar a graduação em Engenharia Elétrica do Centro de Ciências              
Tecnológicas da UDESC, foi criado o projeto de ensino I Heart Engenharia que, dentre              
outras atividades como melhoria de disciplinas, desenvolvimento de protótipos,         
administração de um laboratório cooperativo; realiza atividades diversificadas com os          
ingressantes no curso de Engenharia Elétrica, visando evitar a evasão do curso tão             
frequente nos semestres iniciais. 
Uma das atividades realizadas com os ingressantes no curso é o projeto Calouro             
Voluntário que consiste na inserção de estudantes interessados nas atividades da tríade            
universitária feitas pelo grupo PET ou por outros projetos da universidade. São,            
também, realizadas aulas cedidas pelo professor da disciplina de Introdução à           
Engenharia Elétrica destinadas a disseminação das concepções filosóficas a respeito do           
PET e da tríade universitária. Ainda, são oferecidos minicursos e oficinas de modo a              
proporcionar uma formação complementar e uma abordagem mais prática da engenharia           
já nas fases iniciais. Também foi iniciado o desenvolvimento de atividades relativas à             
inserção e apoio aos estudantes de engenharia no curso, visto que as mesmas estão em               
menor número e não possuem uma representatividade considerável dentro do          
Departamento de Engenharia Elétrica, estando expostas a certas dificuldades causadas          
pela influência majoritariamente masculina dentro do curso, que muitas vezes causa           
desconforto para as acadêmicas. 
Com isso, essas atividades buscam aproximar os ingressantes no curso das atividades do             
PET, apresentar as oportunidades oferecidas pela universidade, despertar o interesse          
pela engenharia e proporcionar um ambiente acolhedor. Dessa forma, por meio dessas            
atividades do projeto I Heart Engenharia, do PET Engenharia Elétrica da UDESC,            
espera-se uma diminuição do índice de evasão no curso na primeira fase e uma futura               
inserção dos envolvidos em atividades regulares do grupo PET.  
 
Metodologia 
Durante o planejamento semestral o projeto de ensino I Heart Engenharia busca ordenar             
as atividades que serão realizadas com os ingressantes do semestre, juntamente com as             
demais atividades de ensino realizadas no projeto. Para a realização da atividade sobre a              
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apresentação da tríade é feito primeiramente um contato inicial com o professor da             
matéria de Introdução a Engenharia Elétrica (IEE). Por definição tal disciplina já possui             
o intuito de apresentar o curso aos acadêmicos. Após esse contato, são marcadas datas              
para a realização de duas aulas. 
A primeira destas aulas possui a finalidade de estabelecer um contato inicial entre os              
PETianos e os novos colegas de curso. Nessa, são apresentados, os pilares da tríade,              
como eles serão vistos pelos novos discentes ao longo do curso e principalmente qual a               
importância da execução desses mesmos pilares para uma formação completa do           
estudante. Nesta aula também é apresentado o que é e qual a importância do grupo PET                
no fortalecimento e na indissociabilidade da tríade, juntamente com os projetos de a             
universidade possui. 
Na segunda aula é realizada a dinâmica com os alunos. Esta consiste em separar os               
alunos em grupos com a finalidade de integração entre eles e, em seguida realiza-se a               
dinâmica, a qual varia de acordo com o semestre, a fim de que ocorra a fixação dos                 
conceitos da tríade. Além disso, as dinâmicas realizadas possuem o objetivo de instigar             
os alunos a participarem projetos presentes na universidades.  
A partir do contato realizado durante as atividades da aula de IEE, mais duas atividades               
são introduzidas para os estudantes. A primeira delas é a abertura da inscrição dos              
calouros interessados nas atividades do projeto Calouro Voluntário. Tal projeto visa,           
acima de tudo, prender a atenção do ingressante a atividades extracurriculares que            
podem ser realizadas na universidade. Os participantes das atividades ficam ligados           
fortemente ao Programa de Educação Tutorial, sendo incentivados a se tornar futuros            
PETianos. A atividade tem uma forma de funcionamento simples, na qual os calouros             
respondem um questionário e o entregam na sala do PET Engenharia Elétrica, durante             
um período de tempo estipulado previamente. Os questionários são analisados pelos           
PETianos responsáveis pela atividade. Em seguida, é criado um banco de atividades,            
com atividades de diversos projetos, do PET ou não, onde os calouros possam ter              
contato com as mais variadas vertentes do curso na universidade, indo desde a extensão              
até os projetos de desenvolvimento de protótipos para competição. 
As atividades ocorrem semanalmente e se estendem ao longo de todo o semestre.             
Durante esse período são organizados alguns minicursos para os alunos que estão            
participando e, eventualmente, são convidadas mais pessoas a participar. Nesses          
minicursos pode-se destacar a Oficina de Engenharia Elétrica, que tem o intuito de             
mostrar para os acadêmicos alguns conceitos e técnicas que só serão vistas durante             
matérias de fases posteriores, mas que são conhecimentos úteis na participação de            
projetos extracurriculares. Outro minicurso dado é sobre programação em Arduino, que           
além de auxiliar nas matérias de programação no início do curso, visa a mostrar projetos               
e aplicações de programação que dão embasamento ao que será estudado adiante. 
Um contato específico é mantido com as novas ingressantes ao curso, que são             
convidadas, junto com as professoras do departamento de engenharia elétrica, a uma            
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roda de conversa. Nessa são expostas experiências e ideias que podem ser úteis na              
jornada das acadêmicas dentro do curso, sendo esse majoritariamente masculino. Tal           
fato causa impactos significativos na vivência de curso de tais acadêmicas.  
 
Resultados e Discussão 
As atividades do calouro voluntário e das aulas de Introdução a Engenharia Elétrica são              
desenvolvidas desde 2014, e tem apresentados resultados significativos. Podemos         
observar que existe uma maior procura dos novos acadêmicos por atividades           
extracurriculares durante suas primeiras fases, a partir das aulas de IEE ministradas.            
Essas são focadas, principalmente, naquilo que eles acreditam ser relevante para a área             
que querem seguir depois de graduados. Tal fato impacta positivamente a vida dos             
ingressantes, que desenvolvem um vínculo mais profundo com o meio acadêmico, no            
qual podem agora relacionar e aplicar conhecimentos teóricos desenvolvidos em sala de            
aula. É realizada uma avaliação direta do professor da disciplina, o mesmo pede para              
que seja realizada uma avaliação do desempenho dos estudantes durante as atividades.            
Tal avaliação se deu, durante muito tempo, por um questionário entregue aos estudantes             
ao final da dinâmica. Atualmente é realizada uma avaliação direta do desempenho dos             
estudantes pelos PETianos responsáveis pela atividade.  

Figura 01: Registro da dinâmica em grupo da segunda aula de 
 IEE realizada no semestre 2019/1. 

 
Fonte: Produção do autor. 

O projeto Calouro Voluntário tem obtido resultados interessantes com suas atividades.           
No projeto, o acadêmico tem contato direto com as atividades desenvolvidas pela tríade             
universitária, e pode assim observar com qual delas se relaciona melhor. Além disso, a              
grande maioria dos participantes do projeto que já tiveram esse contato com os projetos              
desenvolvidos pelo PET Engenharia Elétrica, vão agora ao encontro de vínculos mais            
formais com os programa, como a eventual entrada em um projeto de ensino ou              
extensão e posteriormente a tentativa de entrada ao PET. Os estudantes são            
questionados, ao final da atividades do semestre, sobre quão proveitosa foram as            
atividades e como poderiam ser melhoradas. 
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Figura 02: Registro do calouro voluntário do semestre 2018/1. 

 
Fonte: Produção do autor. 

A ação de conversa com as ingressantes do curso teve início recentemente, com suas              
primeira atividade sendo feita no semestre de 2019.1. Podem ser observados resultados            
positivos com a mesma, um grande número de inscrições femininas ocorreu para a             
atividade de calouro voluntário, o que a julgar pela Figura 02 não ocorria com              
frequência, o que significa uma grande aproximação das mesmas com a tríade e com o               
ambiente PETiano. As novas alunas obtiveram das suas futuras professoras experiências           
de convívio no curso, além do apoio incondicional do grupo PET em sua jornada como               
futuras engenheiras. 

Figura 03: Registro do bate papo com as ingressantes no curso no semestre 2019/1. 

  
Fonte: Produção do autor. 

 
Conclusões: 
As atividades realizadas têm obtido um sucesso relevante. Considerando que foram           
realizadas as atividades durante 11 semestres, poucos dos atuais estudantes do curso não             
fizeram parte de alguma delas durante o início da graduação. Não foram obtidos dados              
quantitativos a respeitos da diminuição da evasão do curso, mas é observado um             
engajamento cada vez maior dos estudantes nas atividades que complementam a sua            
graduação.  
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A atividade realizada nas aula de IEE foram importantes para a difusão do             
conhecimento dos pilares da tríade universitária e como ela é observada dentro da             
universidade. A maioria dos estudantes entra na universidade pública sem saber o que a              
ele tem a oferecer e qual o significado real da tríade. Com tal disseminação de               
conhecimento é possível observar lentamente o aumento de acadêmicos não PETianos           
engajados que buscam uma formação completa através da indissociabilidade da tríade,           
por meio da ligação a projetos que têm filosofias semelhantes às do PET. 
Realizando o Calouro Voluntário pode-se observar o crescimento acentuado de alunos           
participando dos projetos do PET que agora passam a ser participantes ativos na             
execução da tríade interligada. O calouro voluntário tem aberto portas para a entrada de              
estudantes no grupo PET, sendo esses agora conhecedores das filosofias e metodologias            
dos projetos do mesmo. Os participantes têm dado feedbacks positivos em relação às             
atividades realizadas.  
A maioria masculina no curso causa impactos significativos na vivência das acadêmicas            
no decorrer desse. Com isso, a roda de conversa com as professoras possui o intuito de                
incentivar que as ingressantes tenham referências femininas no âmbito universitário. A           
atividade foi aplaudida pelas participantes da conversa, tanto por parte das discentes            
quanto das docentes, que entendem a importância do apoio entre mulheres em meios             
que ainda são tratados como masculinos e sofrem de determinados preconceitos em            
relação a mulheres. Além disso, a atividade agregou muito aos PETianos que            
participaram da mesma, que puderam ampliar suas visões em relação às dificuldades            
vividas pela acadêmicas no dia a dia do curso.  
Como um todo, as atividades realizadas pelo Projeto I Heart Engenharia dentro do             
curso, têm auxiliado na integração dos acadêmicos das primeiras fases com o meio             
acadêmico. Sendo um importante fator de melhora na vivência de tais estudantes com a              
graduação, tornando-a mais agradável e fazendo com que as matérias do ciclo básico             
sejam alinhadas a atividades mais dinâmicas que demonstrem como será o restante do             
curso. 
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Resumo 

A promoção da socialização, prática de exercícios físicos e a criação de um contato afetivo e 

emocional saudável são grandes desafios nas instituições que acolhem portadores de 

distúrbios psiquiátricos, deficientes físicos/intelectuais ou idosos. Tendo como base a 

evidência científica de que uma interação positiva com animais é capaz de provocar 

profundos efeitos no bem-estar físico e mental das pessoas, foi criado o projeto de atividade 

assistida por animais (AAA) “Patas Amigas”, do PET Medicina Veterinária. Em colaboração 

com instituições sociais, médicos veterinários e adestradores de Botucatu, o grupo PET 

realizou uma seleção de cães voluntários aptos a desenvolverem AAA através de uma 

avaliação física e comportamental, designando os cães a diferentes instituições conforme seu 

desempenho. Além disso, alguns animais foram destinados ao adestramento com práticas de 

dessensibilização quando necessário. As instituições onde o grupo realiza as suas atividades 

incluem: a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais); o Aconchego (Centro de 

Convivência do Idoso); e o Centro de Atenção Integral à Saúde Professor Cantídio de Moura 

Campos (Hospital Cantídio). Durante as visitas, os cães proporcionaram benefícios em 

diferentes níveis: incentivaram uma atividade física interativa, criaram abertura para o 

diálogo, promoveram a interação social e introduziram novos sons, texturas e estímulos  
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visuais que fogem do cotidiano tanto dos indivíduos que são assistidos pelas entidades, quanto 

dos seus funcionários. Conclui-se, então, que a AAA é uma ferramenta útil na promoção do 

bem-estar, exercitando diversas áreas da mente e do corpo das pessoas. 

 

Palavras – chave  

atividade assistida por animais, terapia, assistencialismo, cães. 

 

Introdução 

A intervenção assistida por animais de acordo com a International Association of 

Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO) é uma intervenção orientada por metas 

que incorporam ou incluem intencionalmente animais ao tratamento de humanos, seja 

educacional e/ou da área da saúde com o propósito de ganhos terapêuticos, englobando a 

terapia, a atividade e educação assistida por animais (OLIVEIRA; CUNHA, 2017). Sendo a 

atividade assistida por animais (AAA) visitas cujo foco é motivacional, recreativo e 

educacional, podendo intervir diretamente com objetivos específicos em um processo 

terapêutico, se realizadas por profissionais da área (OLIVEIRA; CUNHA, 2017). 

Estudos mostram que só o contato com o animal já é suficiente para promover o bem 

estar. A atividade possui diversos benefícios, como a diminuição da ansiedade e melhora do 

humor. Além disso, ajuda a amenizar problemas emocionais, físicos e mentais do paciente. Os 

idosos são especialmente beneficiados pela socialização que a atividade propicia, na qual os 

cães são os facilitadores do contato humano (PECELIN et al., 2007). 

Devido aos diversos benefícios das interações com os animais na saúde humana e o 

crescente reconhecimento dessa atividade no meio científico, as intervenções assistidas por 

animais vêm sendo cada vez mais realizadas no Brasil (ROCHA, 2015). Só o estado de São 

Paulo contava com 29 projetos em 2016 (SANTOS; SILVA, 2016). 

Com isso o PET MV teve como objetivo estabelecer um projeto de AAA visando a 

melhoria e promoção da saúde física e mental, do bem-estar e da socialização dos assistidos.  

 

Metodologia 

O projeto Patas Amigas teve início em 2018. O grupo PET participou de uma palestra 

sobre a “Terapia Assistida por Animais”, administrada por Luciana Mobricci, coordenadora 

do programa “Bichos do Bem”, com o propósito de instruir o grupo a organizar o projeto de 

forma mais benéfica possível, tanto para o público, quanto para os animais. Foi realizado 

então, o contato com instituições na cidade de Botucatu para realização das visitas, sendo 

essas a APAE, o Centro de Convivência do Idoso Aconchego e o Hospital Cantídio. 
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Para a obtenção de cães para a atividade foram divulgados cartazes convidando tutores 

a voluntariarem seus cães no projeto, que foram distribuídos pelos campi da Unesp-Botucatu, 

Hospital Veterinário da FMVZ e em petshops da cidade. Foi agendada uma avaliação com um 

adestrador para avaliar a socialização desses cães e seu temperamento. Nessa avaliação foram 

selecionados os animais com o temperamento mais adequado para a prática da atividade e 

para realizarem uma avaliação comportamental mais específica com uma consultora 

comportamental e médica veterinária. Além disso, foi feita uma avaliação osteomuscular no 

hospital veterinário da FMVZ. Os cães aprovados para a realização das visitas foram 

selecionados para cada instituição de acordo com o seu desempenho e perfil comportamental, 

para maior segurança dos assistidos e bem-estar dos animais (ROCHA, 2015). Alguns dos 

selecionados para o público infantil passaram por treinamento de dessensibilização e 

socialização com crianças e então começaram a acompanhar as visitas na APAE. 

 

Figura 1 Primeira avaliação comportamental dos cães do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PET MV 

 

As visitas tiveram duração máxima de uma hora e durante sua realização foram 

incentivadas caminhadas, brincadeiras e carícias com os cachorros pelo grupo e profissionais 

da instituição. Se o assistido não demonstrasse interesse ou expressasse desconforto ou medo 

o animal era afastado e a interação era apenas com as PETianos e a professora. 

Os animais aprovados passaram por exames de sangue para zoonoses (leishmaniose, 

toxoplasmose e leptospirose) para assegurar sua higidez e sanidade, tornando as visitas 

seguras e confortáveis tanto para os cães quanto para os assistidos pela atividade. 

Foram estabelecidas de três a quatro visitas por semana divididas entre as instituições 

citadas anteriormente. Cada cachorro realizou apenas uma visita por semana e de duração 

curta para evitar níveis altos de estresse (ROCHA, 2015) e foi acompanhado por pelo menos 

um PETiano(a) e um(a) docente. A atividade foi realizada durante o período letivo do 

segundo semestre de 2018 e continuou no primeiro semestre de 2019. 
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Resultados e Discussão 

Com a divulgação do projeto, o grupo obteve vinte respostas de tutores interessados 

em voluntariar seus cães. Desses vinte, dez foram selecionados na primeira avaliação 

realizada por um adestrador. Após a segunda avaliação, com uma consultora comportamental 

e médica veterinária, sete cães saudáveis, sociáveis e com comportamento adequado para a 

realização da AAA foram aprovados para participar do Projeto Patas Amigas. Deste modo, 

houve proveito máximo para os indivíduos alvo do projeto, sendo também uma experiência 

positiva para o animal, já que não foi submetido a situações geradoras de desconforto e/ou 

estresse significativas, mas sim a cenários que estimularam a curiosidade e a interação 

positiva com humanos e outros cachorros.  

Após o término da execução da metodologia de escolha e treinamento de cães, foi 

estabelecida uma rotina regular de visitas às instituições: APAE, um centro multidisciplinar 

que acolhe crianças e adultos com deficiências físicas e/ou intelectuais, onde também 

funciona uma escola; Aconchego, um centro-dia que promove o envelhecimento saudável; e o 

Hospital Cantídio, instituição de tratamento a pacientes com quadro agudo de transtornos 

mentais. 

 Dentre os benefícios gerados com o desenvolver do Projeto Patas Amigas, destaca-se 

o incentivo à prática de exercícios físicos na forma de passeios e brincadeiras com os cães, 

retirando o sujeito do seu ambiente habitual e quebrando a sua rotina, proporcionando 

momentos de descontração. Foi também observado que a AAA criou abertura para o diálogo e 

estimulou a interação social, já que os indivíduos que se relacionavam com os cães eram 

sempre acompanhados de um PETiano ou veterinária que buscavam iniciar conversas, 

prezando pela segurança e estimulando o contato positivo com o animal. Foi percebido, 

durante as visitas, que os cachorros proporcionaram também estímulos tácteis, visuais e 

auditivos, que muitas vezes desenterravam lembranças e geravam sensações nostálgicas, 

incentivando as pessoas a compartilharem histórias que viveram. Com isso, pode-se dizer que 

o projeto é um promotor de bem-estar físico e mental para a comunidade. 

 É importante ressaltar que, embora os protagonistas do Patas Amigas sejam os cães, o 

projeto proporcionou aos PETianos(as) envolvidos maior conhecimento sobre como interagir 

com o seu público-alvo, que pode ser composto por idosos, pessoas com deficiências físicas 

e/ou intelectuais, indivíduos com doenças psiquiátricas, entre outras pessoas muitas vezes 

socialmente marginalizadas. Além disso, o conhecimento sobre como incentivar um contato 

benéfico entre humano e cão foi um dos ganhos essenciais, assim como a capacidade de 

observar na prática as individualidades de cada cachorro e fazer bom uso das suas qualidades, 

sempre prezando pelo seu bem-estar. Destaca-se que, para alunos da medicina veterinária, tais 

conceitos representam um diferencial na atuação como futuros profissionais. 
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Conclusões 

Tendo em mente que os principais objetivos do Projeto Patas Amigas giram em torno 

da promoção do bem-estar físico e mental através de atividades recreativas e socialização por 

meio do uso de cães voluntários, pode-se dizer que o PET MV estabeleceu, com esse projeto 

de extensão, uma atividade bem-sucedida. O projeto foi realizado com profundo 

embasamento teórico e orientação profissional, gerando como resultados não só um estímulo 

ao exercício físico, à descontração e à socialização de idosos, pessoas com deficiências 

intelectuais e/ou físicas e indivíduos com transtornos psiquiátricos, como também serviu 

como uma experiência extremamente rica de aprendizado aos PETianos. Conhecimentos 

sobre a humanização de indivíduos socialmente marginalizados e a importância do 

enriquecimento de seus cotidianos são conceitos que os PETianos levarão para a vida inteira, 

tornando-os melhores cidadãos. Já o conhecimento técnico a respeito do adestramento e 

Atividade Assistida por Animais é algo que enriquecerá a atuação dos estudantes como 

futuros médicos veterinários. 

Sabendo-se que o grupo foi bem sucedido em estabelecer e manter uma regularidade 

de visitas às instituições sociais, sempre com interações positivas com os cães e com efeitos 

benéficos perceptíveis nas pessoas, o Projeto Patas Amigas terá continuidade em 2019, com 

mais cães voluntários e, potencialmente, animais de outras espécies no futuro. 
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RESUMO  

Percebe-se que muitos alunos chegam ao curso de Administração com algumas deficiências em 

matemática básica, e isso contribui para aumentar os índices de reprovação e trancamento nas 

disciplinas quantitativas do curso. Assim, o PET Administração UFC criou o Projeto PET 

FACILITA, que possuiu o objetivo de proporcionar conhecimento matemático básico, gerando 

um auxílio aos discentes do curso de Administração matriculados nas disciplinas de matemática 

do curso. O projeto contou com encontros presenciais, que aconteceram nas primeiras semanas 

do semestre letivo, que foram ministrados pelos petianos, abrangendo alguns tópicos de 

matemática básica que serão importantes durante a formação acadêmica. Além disso, foram 

realizadas videoaulas, com transmissão via Youtube, com dicas relacionadas aos conteúdos 

quantitativos abordados em sala de aula. Os resultados obtidos foram que 28 alunos 

participaram das aulas ao decorrer dos quatro dias de evento, dos quais 44% eram homens e 

56% mulheres. Deste grupo, 19 alunos obtiveram frequência de 75%. Para avaliação, obtivemos 

10 questionários válidos. Os vídeos obtiveram 167 visualizações no total. Diante disto, 

concluiu-se que o projeto alcançou o objetivo de fornecer uma ajuda aos alunos, no que diz 

respeito aos conhecimentos sobre matemática básica, contribuindo, portanto, para o 

aprendizado dos alunos.   

  

PALAVRAS-CHAVE   

Videoaulas – Matemática – Ensino – Conhecimento  

  

1 INTRODUÇÃO   

De acordo com Masola e Allevato (2015), alguns dos alunos ingressantes do Ensino Superior 

advêm de escolas onde o Ensino Básico, Fundamental e Médio não fornece uma base que dê 

condições ao aluno cursar as disciplinas curso escolhido, devido à baixa cobrança de 

aprendizagem, agregada à falta de hábito de estudo.  

Ao ingressarem na faculdade, os alunos são cobrados por conhecimentos prévios que, 

normalmente, não possuem domínio sobre e o problema se acentua nas disciplinas 

quantitativas, em que há uma disparidade entre os métodos do Ensino Básico e do Ensino 

Superior. 

Tais fatores contribuem para a reprovação, o trancamento, ou o abandono do curso, como na 

graduação de Administração, em que a matemática é disposta como disciplina obrigatória, a 

qual acarreta altos índices de evasão, reprovação e baixo rendimento no curso. Assim, é notório 

                                                 

1  PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET ADMINISTRAÇÃO UFC e discente do curso de 

Administração da Universidade Federal do Ceará 

2  Tutor do grupo PET ADMINISTRAÇÃO UFC e docente do Departamento de  Administração da 

Universidade Federal do Ceará 
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que os alunos ingressantes na graduação têm a necessidade de reforçar e revisar conteúdos 

quantitativos básicos.  

Em consonância com um dos objetivos do Programa de Educação Tutorial, que visa estimular 

a melhoria do ensino de graduação por meio do desenvolvimento de novas práticas e 

experiências pedagógicas no âmbito do curso, o PET Administração UFC desenvolveu o PET 

FACILITA, que teve o objetivo geral de reduzir a evasão dos discentes e de contribuir para a 

redução da repetência através de aulas online e presenciais, ministradas pelos petianos.  

Destaca-se como causa da evasão dos discentes dos cursos de graduação a dificuldade no 

aprendizado das disciplinas dos cursos, principalmente as quantitativas, que são agravadas pela 

deficiência na aprendizagem de disciplinas básicas da grade curricular do ensino médio, em 

especial a matemática. Dessa forma, a criação do projeto de ensino é justificada pela 

possibilidade de o PET Administração UFC cumprir com a sua missão de produzir e disseminar 

conhecimento acadêmico, oferecendo uma assistência nas habilidades quantitativas aos alunos 

matriculados regularmente nos primeiros semestres do curso de Administração, visando 

possibilitar aos discentes um auxilio nos conteúdos que não foram abordados de forma eficiente 

no ensino fundamental e médio e que, por conta do cronograma já estabelecido pela faculdade, 

não seria possível a adequação à grade curricular. 

O projeto teve como objetivos específicos: incrementar o nível das habilidades em conteúdos 

quantitativos dos estudantes; fornecer conhecimento matemático básico prévio e; proporcionar 

uma maior comodidade aos discentes através de aulas online.  

  

2 METODOLOGIA  

O projeto teve foco nas disciplinas quantitativas da graduação e foi dividido em duas vertentes: 

presencial e online. 

Na primeira, foram ofertadas aulas de matemática básica aos discentes ingressantes dos 

primeiros semestres. A matéria presencial foi lecionada na primeira semana de aulas do 

semestre letivo no período da tarde. A divulgação foi efetuada nas redes sociais do PET ADM 

UFC (Instagram e Facebook) e nos grupos de Whatsapp com os ingressantes do curso a cada 

semestre, criado pelo Centro Acadêmico. 

As aulas foram ministradas pelos membros do PET FACILITA, os quais abordaram os 

seguintes conteúdos: Produtos Notáveis, Divisão Polinomial, Radiciação, Logaritmos, Funções 

de 1º e 2º grau, Regra de 3, Sistema e Jogo de Sinal. 

Na segunda, foram elaboradas vídeo aulas sobre o conteúdo quantitativos abordados durante o 

curso de Administração da UFC, sendo essa edição os conteúdos de Limite, Derivada e Integral.  

A periodicidade dos vídeos ocorreu de acordo com a grade curricular das disciplinas e estes 

foram ministrados pelos PETianos, membros do projeto, e convidados, em que cada vídeo foi 

feito em um tempo máximo de 10 minutos, tendo em vista manter a atenção aluno.  

  

3 RESULTADOS   

Como resultados, podemos inferir que 28 alunos compareceram durante os quatro dias de 

evento, dos quais 19 obtiveram frequência de 75%. Do total,  treze (44%) são do sexo feminino 

e quinze (56%) do sexo masculino. 

Para analisar a evolução dos alunos em relação aos conteúdos dados no projeto foi entregue um 

questionário no primeiro dia de evento, no qual continha questões de sistemas, propriedades 

exponenciais, produtos notáveis, função de segundo grau e logaritmo. No último dia as mesmas 

questões foram entregues aos alunos para averiguar o aprendizado e entendimento sobre os 

assuntos abordados. Desta forma, dos dez questionários válidos, três (30%) passaram a 

conseguir responder as questões relacionadas a sistemas e propriedades exponenciais, quatro 

(40%) em relação aos produtos notáveis. Já em relação a funções de segundo grau, sete (70%) 
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obtiveram os resultados corretos após assistir as aulas, e, sobre logaritmos, cinco (50%) 

encontraram as respostas corretas.    

Além disso, as aulas foram avaliadas através de um questionário de feedback, o qual destacava 

dois pontos: metodologia e conhecimento. Dentre os treze questionários válidos, nove (69%) 

consideraram a metodologia ótima e sete (53%) averiguaram que o projeto forneceu bastante 

conhecimento matemático básico. 

Já em relação aos vídeos, até o momento atual, foram geradas 167 visualizações, das quais 63 

(37%) corresponderam ao vídeo de limites, 65 (38%) de derivadas e 49 (25%) eram 

relacionadas a integral.  

 

4 CONCLUSÕES   

Desta forma, revela-se que, apesar dos estudantes possuírem enormes dificuldades relacionadas 

as cadeiras quantitativas da faculdade, o projeto PET FACILITA pôde, através das aulas 

presenciais, que envolveram a explicação da matéria, resolução de questões e tira-dúvidas, 

incrementar o nível das habilidades em conteúdos quantitativos dos estudantes, além de cumprir 

seu objetivo de fornecer conhecimento matemático básico prévio. Ademais, os vídeos foram 

elogiados por diversos discentes, que destacaram a maior facilidade em ter acesso ao conteúdo 

de maneira prática.   
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O projeto de ensino piloto é regulamentado pela Universidade Estadual de Maringá desde o ano 

de 2010, se preocupando com que o aluno seja o principal responsável pelo desenvolvimento 

do seu próprio aprendizado. O projeto tem como objetivo mudar a perspectiva de construção 

do processo de ensino e aprendizado dentro do âmbito do ensino superior, se baseando em 

metodologias ativas. Assim lapida-se o perfil desejado de egressos do curso superior, primando 

a capacidade de resolver problemas, de trabalhar em grupo, de pensar e aprender de forma 

crítica e construtiva com os demais alunos e o tutor envolvido. O projeto PI serve também como 

laboratório para que novas metodologias ativos possam ser ensaiadas por professores e alunos. 

Professores do departamento de odontologia da Universidade Estadual de Maringá, são 

escolhidos e convidados pelo grupo periodicamente, para conduzirem uma atividade. A 

temática da atividade será escolhida pelo professor convidado, bem como a metodologia a ser 

aplicada, sendo o mesmo auxiliado por um grupo de petianos pré-determinado. Os principais 

resultados são os que dizem respeito a uma melhora na formação acadêmica que corrobora com 

alunos habituados a não se limitar a escutar e compreender, mas também a formar, elaborar, 

resolucionar e discutir os objetos de estudo. Com esse projeto, almejamos a melhora do perfil 

do egresso devido as novas tecnologias de ensino-aprendizagem e esperamos também que as 
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metodologias ativas não fiquem restritas ao grupo, mas sim que estrapolem para os demais 

grupos permanecentes ao ensino superior nacional que tenha por finalidade obter aprendizado. 

 

Palavras – chave  

Ensino; Metodologia ativa; Graduação; Estudo; Aprendizagem.  

 

Introdução 

   O uso de metodologias ativas no processo de aprendizagem e formação acadêmica vem sendo 

uma das abordagens inovadoras sugeridas nos últimos tempos e que vem ocupando seu espaço 

entre as principais universidades do mundo. No atual contexto social em que os meios de 

comunicação estão potencializados pelo avanço das novas tecnologias e pela percepção do 

mundo como uma rede de relações dinâmicas e em transformação constante, verifica-se a 

necessidade de mudanças no processo de ensino-aprendizagem ainda conduzido pelo uso de 

metodologias conservadoras (tradicionais) em grande parte das instituições de ensino superior 

e que não mais atendem às necessidades de remapeamento do conhecimento (MITRE et al., 

2008).  

   Conforme explicitado na Portaria no 976-2010-MEC e ratificado na Portaria no 343- 2013-

MEC, o Programa de Educação Tutorial tem intuito de complementar a formação acadêmica, 

propiciando aos alunos condições para a realização de atividades extracurriculares, 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.  

   Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar o “Projeto PI”, que se trata de um projeto 

de ensino intitulado “Metodologias ativas de ensino-aprendizagem”, desenvolvido pelos alunos 

do grupo PET-Odontologia da Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

 

Metodologia 

   Desde 2011, quando foi iniciado o projeto, ele é composto por docentes e alunos da 3ª, 4ª e 

5ª séries do Curso de Odontologia da UEM que são previamente separados em grupos e ficam 

responsáveis por convidar um professor. Eventualmente, professores de outros cursos da área 

da saúde também colaboram com o projeto. Organizado em reuniões mensais, o projeto é 

organizado da seguinte maneira: a proposição do assunto, a escolha do método e a 

disponibilização do material necessário é de responsabilidade das pessoas escaladas para a 

função de "tutor", juntamente com o professor convidado (CAMARGO RIBEIRO, 2005). Após 

isso, normalmente um material para o desenvolvimento da atividade é disponibilizado com 

antecedência de uma semana para o restante do grupo, para conhecimento prévio do assunto a 

ser discutido e assim poder ser aplicado, tendo o grupo responsável pela atividade como tutores, 

juntamente com o professor convidado e o restante do grupo como alunos que participarão da 

atividade. 

  

Resultados e Discussão 
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   Durante o período de atuação do projeto no curso de Odontologia da UEM, ele se modificou 

para atender as necessidades advindas do aprofundamento do conhecimento das metodologias 

ativas de aprendizagem. Em 2011, experimentou-se o uso de metodologias inovadoras 

propostas pelo docente tutor da atividade, o qual focava aspectos importantes de sua área de 

atuação. Propunha-se o tema para os grupos com antecedência, estimulando os alunos a fazerem 

a pesquisa e o estudo individual. Na sessão tutorial, entretanto, o assunto era discutido e 

contextualizado, com diferentes recursos de aprendizagem ativa, nesse momento em grupo. 

Com isso, o estudo individual era estimulado em um primeiro momento, conforme interesse e 

ritmo particulares, e como forma de enriquecer o subsequente trabalho coletivo. A avaliação do 

aprendizado e da atividade proposta eram realizados no encerramento. As áreas trabalhadas 

foram Dentística (2 vezes), Endodontia, Patologia, Odontologia Legal e Saúde coletiva. No ano 

seguinte, o grupo decidiu diferenciar a metodologia de trabalho com a coordenação e a atividade 

mensal sendo preparadas e organizadas por docentes da Odontologia, sempre em conjunto com 

um professor convidado de área básica ou vice-versa, exercitando a multidisciplinaridade. Esse 

aspecto foi muito bem avaliado pelos alunos. Entretanto, as estratégias de finalização das 

atividades repetiram-se nesses dois anos e, então, novas modificações foram sugeridas.  

   Em 2013, seguiu-se com a integração das áreas, porém buscou-se focar em aspectos clínicos. 

As atividades se davam em duas sessões: abria-se o ciclo após apresentação do caso clínico-

problema proposto, ocorria a tempestade de idéias, o brainstorm, com um relator. A partir dela, 

a tarefa de dispersão durante o mês consistia na pesquisa individual das questões de 

aprendizagem suscitadas e a discussão no seu grupo, com consultas aos docentes, que atuavam 

como tutores ou facilitadores, sempre que necessário. Na sessão tutorial presencial, o 

resultado/síntese era apresentado, discutido, complementado pelos professores participantes do 

Projeto, consistindo no fechamento do estudo. Se surgissem novas questões de aprendizagem, 

estas eram pesquisadas pelo aluno individualmente ou em grupo, em caráter optativo. Nesse 

mesmo dia, iniciava-se um novo ciclo de problematização.  

   Nos anos seguintes (2014-2017) o Projeto serviu de laboratório de prática de ensino e como 

campo experimental para os professores, que estenderam essa aplicação para suas aulas na 

graduação. Essa atividade ocorreu mensalmente e no ano de 2017 os alunos foram convidados 

a participar, com grande adesão. Com o estímulo à autoaprendizagem, o estudante tem 

assumido um papel cada vez mais ativo não sendo apenas um mero receptor de conteúdos e 

buscando, efetivamente, conhecimentos relevantes para a resolução dos problemas e pertinentes 

aos objetivos da aprendizagem (MITRE et al., 2008). O aprendizado centrado no aluno 

proporciona autonomia, desenvolvimento do pensar, do senso crítico, da capacidade de 

trabalhar em equipe e buscar soluções para problemas reais. 

   Com o intuito de estimular outros docentes e acadêmicos a utilizar metodologias ativas em 

diferentes momentos do curso, no início deste ano de 2018, os PETianos realizaram um teatro 

em forma de vídeo onde apresentaram as metodologias ativas para os professores do 

Departamento de Odontologia. Após a apresentação, os professores foram convidados a 

transformar uma de suas aulas expositivas da graduação em metodologia ativa, com auxílio dos  
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petianos. No último ano, a atividade foi realizada cinco vezes, de diferentes áreas como 

Periodontia, Prótese, Odontopediatria, Fisiologia e Radiologia, dependendo da disponibilidade 

dos professores. Como foi observado nos anos anteriores em que alguns professores mostraram 

dificuldade em aplicar metodologia ativa, em 2018 foi seguido uma nova configuração. O grupo 

PET foi divido em cinco grupos menores, os professores escolhidos foram convidados, e cada 

grupo ficou encarregado de ajudar/auxiliar um professor a desenvolver uma aula com 

metodologia ativa que o docente escolhesse. A atividade foi avaliada como positiva, pois 

promoveu um conhecimento muito grande por parte dos alunos e dos professores através das 

experiências realizadas. 

   Participando do Projeto, além dos PETianos, os alunos da graduação têm garantido a 

oportunidade de vivenciar experiências não presentes em estruturas curriculares convencionais, 

visando a sua formação global e favorecendo a formação acadêmica, a fim de facilitar a 

integração no mercado profissional. Além disso, os participantes têm estimulado outros 

docentes e acadêmicos a trabalhar com metodologias ativas em diferentes momentos do curso. 

Segundo Silva e Thuji (2010) "iniciativa criadora, curiosidade científica, espírito crítico-

reflexivo, capacidade para auto avaliação, cooperação para o trabalho em equipe, senso de 

responsabilidade, ética e sensibilidade na assistência". Isto foi verificado pela motivação e 

satisfação dos docentes e discentes, habituados ao uso das metodologias tradicionais de ensino-

aprendizagem após experimentarem as metodologias ativas. Além disso, pretendemos, para o 

ano de 2020, fazer do projeto PI um projeto que englobe a tríade. Levaremos o projeto e a 

metodologia ativa para escolas públicas da cidade de Maringá e região e posteriormente criando 

um método de avaliação dos alunos a esse novo estilo de aprendizagem, conseguiremos levantar 

dados para escrever um trabalho científico que mostre a relevância desse tipo de metodologia. 

 

Conclusões: 

   O Projeto Pi representa um importante instrumento para desencadear mudanças na formação 

acadêmica e profissional do aluno, pela busca por modelos de ensino e aprendizagem que 

respondam às expectativas das comunidades docente e discente, que anseiam por inovação com 

qualidade, adaptando-se a uma nova perspectiva na educação. Além da contribuição para os 

PETianos e docentes, este Projeto é o piloto para iniciativas que, seguramente, serão 

disseminadas pelos professores participantes na sua prática docente dentro da graduação e da 

pós-graduação. Assim sendo, o PET-Odontologia-UEM tem a responsabilidade de contribuir 

para a melhoria da qualidade do curso de graduação e de propiciar uma melhor qualificação e 

formação profissional. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O presente trabalho discorre sobre uma intervenção desenvolvida pelo grupo PET Psicologia 

da Universidade Federal da Grande Dourados, um minicurso sobre “Cuidados alimentares no 

âmbito acadêmico”, com o apoio de uma nutricionista. A proposta do minicurso surgiu a partir 

das discussões que apareceram nas ações do projeto “Conversando sobre saúde mental na 

universidade”, conduzidas por petianos e acadêmicos do curso de psicologia com objetivo de 

discutir e refletir sobre saúde mental na universidade, criando espaços para que a comunidade 

reflita sobre o tema, visto que esse ambiente possui altos índices de adoecimento psíquico. 

Considerando que a queixa principal que os universitários informaram consistiu em dificuldade 

de adaptação e ansiedade, e em muitos momentos surgiram dificuldades em aliar a rotina 

universitária a uma alimentação mais saudável. Assim, o minicurso foi realizado no primeiro 

semestre de 2019 e contou com a participação de 30 acadêmicos, dos cursos de Engenharia de 

Alimentos, Nutrição, História e Psicologia. A nutricionista tentou sensibilizar os participantes 

sobre um cuidado maior com relação a alimentação, possibilitando mudanças positivas no 

processo de adaptação à rotina acadêmica. Informou sobre os alimentos funcionais que além de 

nutrirem atuam diretamente em determinadas patologias, diminuindo infecções e modulando o 

colesterol, dentre outros benefícios. Além disso, o trabalho realizado possibilitou que os 

petianos observassem os seus próprios hábitos, sendo mais empáticos quanto às demandas 

encontradas na sociedade. Diante da necessidade de ser desenvolvidos mais trabalhos como 

este, recomenda-se que outros grupos PETs possibilitem espaços que possam atender as 

necessidades encontradas no âmbito acadêmico.  

 

Palavras – chave  
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Introdução 

A alimentação no âmbito acadêmico pode ser representada de uma forma ampla e 

flexível, podendo ser influenciada por inúmeros fatores, tais como; o tempo disponível para as 

refeições, dependência, comodidade, autonomia e situação econômica. Pensando nisso, o que 

motivou o desenvolvimento da ação, foi perceber o quanto esses fatores atingem o bem-estar 

da população universitária. Onde o ingresso na universidade é marcado por mudanças 

significativas nos hábitos dos acadêmicos, sendo necessários recursos cognitivos e emocionais 

para lidar com a nova rotina. Ao considerar que esse ambiente é estressante, repleto de 

cobranças excessivas, conflitos sociais, esgotamento físico e psicológico, a predominância do 

adoecimento e sofrimento psicológico é sinalizador da necessidade de um cuidado especial com 

a população acadêmica (PADOVANI et al., 2014).  

Ao adentrar no ensino superior os discentes passam por um processo de transição, 

ocorrendo mudanças e adaptações na rotina. A dificuldade de adaptação impulsiona o 

universitário a desenvolver comportamentos provisórios para lidar com as demandas 

encontradas no meio acadêmico e a pressão em dar resultados em curto tempo. Como estão 

mais preocupados em ter um bom desempenho acadêmico, participar das relações culturais e 

manter boas relações sociais, deixam de lado a importância de uma alimentação saudável 

(ALMEIDA et al., 2013; FEITOSA et al., 2010). Diante disso, a vontade de atender as 

demandas faz com que os acadêmicos negligenciam o consumo de alimentos saudáveis por não 

conseguir equilibrar a boa alimentação com os estudos, ingerindo alimentos com baixo valor 

nutricional, tais como: salgados, sucos, fast-foods, refrigerantes, doces, macarrão instantâneo, 

etc.  Estudos indicam que as refeições realizadas fora de casa são desequilibradas, pois incluem 

grandes quantidades de alimentos, são mais calóricas, possuem altos níveis de gordura total e 

saturada e contém baixos níveis de fibras, cálcio e ferro, referente ao baixo consumo de leite, 

frutas e hortaliças (LINHARES, 2012) 

De acordo com Alves e Boog (2007), em seu estudo sobre o comportamento alimentar 

em moradia estudantil, a maioria dos estudantes universitários relacionou a má alimentação ao 

fato de não ter uma companhia na hora das refeições. Estes afirmaram que fazer as principais 

refeições acompanhados da família, principalmente, favorece na escolha de alimentos 

saudáveis. 

Desse modo, o grupo PET Psicologia, frente aos resultados do Projeto de extensão 

“Conversando sobre saúde mental na universidade” propuseram um minicurso para a 

comunidade acadêmica intitulado “Cuidados alimentares no âmbito acadêmico”  visando sanar 

a queixa principal apresentadas nos encontros do projeto, sobre a dificuldade de adaptação e 

rendimentos acadêmicos, se fazendo assim importante conscientizar sobre cuidados alimentares 

para o bem-estar físico e social do universitário. 

  

Metodologia 

Local: O minicurso foi realizado no auditório da Faculdade de Ciências Humanas da UFGD, 

no horário de 10:30 às 12:00, no primeiro semestre de 2019.  

Participantes: Estavam presentes aproximadamente 30 acadêmicos dos cursos de Engenharia 

de Alimentos, Nutrição, História e Psicologia. 
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Instrumentos: Foi disponibilizado um breve questionário on-line para que os participantes 

respondessem no ato da inscrição, com perguntas que versavam sobre as atuais condições 

alimentares dos participantes, como ingestão de fast foods, massas, pães, doces, carne vermelha 

e carne branca, água e prática exercícios físicos. 

Procedimentos: A intervenção foi ministrada pela nutricionista Bruna Reginatto que é ex-

petiana da instituição e se dispôs gentilmente para a atividade, conduzindo a ação a partir dos 

seguintes tópicos: a importância de alimentar-se bem; a utilização de alimentos funcionais, 

quais os benefícios de uma boa alimentação durante a vida acadêmica; como ter uma 

alimentação mais saudável e estratégias que irão ajudar a manter a reeducação alimentar 

saudável permanente, além da articulação entre a nutrição e a psicologia. 

 

Resultados e Discussão 

A ação abrangeu a participação de pessoas interessadas pela temática, especialmente 

acadêmicos da universidade. Cinquenta e cinco participantes responderam o questionário, no 

entanto, apenas 30 compareceram no dia do minicurso, com idade variando entre 18 e 25 anos.  

Os resultados do questionário serviram de base para a discussão com a nutricionista e apontaram 

uma breve caracterização sobre o padrão alimentar destes universitários. 

A entrada na Universidade é uma etapa marcada por intensas mudanças na vida do 

estudante, como apontam Almeida et al., (2013), sendo uma delas a independência e a 

responsabilidade sobre sua própria alimentação, ou seja, vários fatores podem influenciar o 

comportamento alimentar, resultando em práticas que podem gerar riscos à saúde. Essa é a 

realidade de 52% dos acadêmicos que participaram do minicurso, pois residem sozinhos (27%) 

ou com amigos (25%).  

Nessa fase, influências como morar sozinho, pouca disponibilidade de tempo e a questão 

financeira têm um peso importante na atenção do indivíduo à sua alimentação. Os acadêmicos 

optam por alimentos rápidos e práticos, com baixo valor nutricional, como produtos 

industrializados e fast-foods ou supressão das refeições (FEITOSA et al., 2010). A ingestão de 

fast foods é um comportamento adotado pela eminente maioria dos participantes do minicurso, 

dos quais 45% informam que quase sempre adotam este comportamento e 49% o fazem de 

modo mais esporádico. 

A literatura aponta ainda que com a rotina acadêmica, muitos universitários 

negligenciam o consumo de alimentos saudáveis, aliando a prática de exercícios físicos. Sobre 

esta questão, aproximadamente 72% disseram que raramente ou nunca se preocupam em seguir 

uma alimentação balanceada ou praticam exercícios físicos, ingerindo uma quantidade maior 

de massas, pães, arroz e cereais do que carnes, feijão, ovos ou grãos. Linhares (2012) aponta 

que esse comportamento é muito comum nesta população, havendo a ingestão de alimentos 

com baixo valor nutricional. 

Durante o minicurso os acadêmicos apontaram questões a respeito de como se 

alimentavam, como eram suas rotinas acadêmicas e a disponibilidade que tinham para se 

atentarem a uma alimentação saudável no dia-a-dia. 

A nutricionista buscou reforçar com os alunos a importância de uma alimentação 

saudável e balanceada para o nosso bem-estar biopsicossocial. Bruna também discorreu sobre 

os impactos que a negligência com as refeições e o constante consumo de alimentos 

industrializados acarretam em nosso corpo.  
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Ela ainda apresentou algumas alternativas para sanar este problema como por exemplo: 

organizar listas de compras e fugir das tentações nos supermercados, preparar e congelar os 

alimentos, e ainda, ofereceu dicas sobre que tipos de alimentos escolher no supermercado, para 

uma melhor relação custo-benefício.  

Discutiu também o contexto da nutrição funcional e a importância dos alimentos 

funcionais, que além de nutrirem, fazem bem para determinada patologia, atuando no combate 

a infecções e modulando o colesterol, dentre outros benefícios. 

A principal demanda que os alunos trouxeram para a nutricionista, foi a dificuldade em 

se alimentar de forma saudável sem um alto gasto financeiro, pois muitos moram fora da casa 

dos pais e não podem investir muito dinheiro nesse sentido. Então, Bruna trouxe algumas 

alternativas, como planos alimentares que se encaixam com a situação financeira dos 

acadêmicos. 

Ademais, ela apresentou como deveria ser as refeições, com a maior parte de alimentos 

no prato com folhas, verduras e legumes, em quantidade menor carboidratos e proteínas 

vegetais/animais. Preferir carnes de peixe e frango, grãos e alimentos integrais, frutas e ingerir 

bastante água. Evitar alimentos industrializados e doces, o que é fortemente debatido na 

literatura (ALMEIDA et al., 2013; FEITOSA et al., 2010). 

A importância de ter uma rotina também foi ressaltada por Bruna. Alguns acadêmicos 

afirmaram que muitas vezes não fazem suas principais refeições do dia em um horário padrão, 

o que, segundo a nutricionista, é prejudicial, já que nossa alimentação tem direta influência na 

disposição e nos ganhos cognitivos. 

 

Conclusões 

Por fim, o minicurso proporcionou aos acadêmicos uma possibilidade de atentar-se a 

sua saúde mental por meio de uma alimentação saudável, de uma rotina e do quanto o consumo 

de alimentos industrializados é prejudicial, dando assim mais importância aos cuidados com o 

corpo, os ganhos cognitivos e a relação interpessoal, repercutindo também no processo de 

adaptação e busca por autonomia. 
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 PET ENGENHARIA CIVIL UEM, Universidade Estadual de Maringá, Paraná. 

 

EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de transformação. 

 

 

Resumo 

O projeto voto certo teve por objetivo informar os acadêmicos e as acadêmicas do curso 

de engenharia civil a respeito do contexto das eleições por meio de cartazes no bloco do curso, 

posts em uma rede social do projeto, e uma roda de conversa onde todos e todas puderam tirar 

dúvidas e expor suas opiniões. O projeto contou com uma parceria com o Centro Acadêmico de 

Engenharia civil da UEM e teve uma avaliação positiva dos participantes. 

 

Palavras – chave  

Eleições, voto, certo, conversa. 

 

Introdução 

O curso de engenharia civil não possui muitas disciplinas que possibilitam a discussão 

de temas sociais e políticos, baseado nisso o PET de Engenharia Civil da UEM em parceria com o 

Centro Acadêmico de Engenharia civil da UEM viabilizou o projeto voto certo, que teve por 

objetivo informar aos acadêmicos a importância do processo democrático, a importância das 

eleições, prover meios de pesquisa sobre as propostas dos candidatos e candidatas à 

presidência em fontes seguras, e promover o dialogo por meio de uma roda de conversa. 

 

Metodologia 

Primeiramente foi criada uma identidade visual ao projeto, essa etapa foi pensada de 

modo que as cores dos banners, publicações e a própria logo do projeto não possibilitassem a 
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apologia a algum candidato, candidata ou partido. Criou-se uma página no facebook com o 

nome “Voto certo”, onde foram publicadas informações gerais sobre todos os candidatos e 

fontes seguras para pesquisa de propostas. Cartazes foram colados nos murais do bloco de 

engenharia civil com frases de grandes pensadores estimulando a participação nas eleições e 

mostrando sobre a importância do voto. E foi organizada uma roda de conversa onde houve uma 

breve introdução sobre o histórico e propostas de todos os candidatos e todos os participantes 

puderam expor suas opiniões e tirar suas dúvidas. 

 

 

Resultados e Discussão 

 Após a roda de conversa muitos participantes relataram que o evento foi proveitoso, que 

muitas dúvidas foram explicadas e que deveria haver mais eventos que promovessem o dialogo 

durante a graduação. 

 

 

Conclusões: 

Concluiu-se que, de fato, muitos alunos e alunas não possuíam interesse nas eleições e 

o projeto voto certo motivou essas pessoas e deu meios para decidir qual seria a melhor opção 

de candidato para cada um. 
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PET Química , Universidade Federal do Paraná,  Curitiba, PR. 
 

EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 

 

Resumo 
O trabalho “Projetos Integrados: Conectando ações para o conhecimento crítico e           
social” surgiu com a união de três projetos que eram realizados, em um primeiro              
momento, separadamente.  Entre eles estão: CinePET, Química é TUDO e Escada           
Cultural. O CinePET procura discutir temas transversais ao curso de Química, a partir             
da exibição de um documentário ou filme, seguido de um debate com os/as participantes              
da atividade. O projeto busca, ainda, valorizar o cinema e fortalecer seu potencial             
informativo e conscientizador. O Química é TUDO tem o intuito de trazer temáticas             
pertinentes à sociedade, por meio de rodas de conversa, palestras e mesas redondas, as              
quais transpassam diversas áreas do conhecimento e dizem respeito à discussões           
fundamentais para a formação cidadã dos/as alunos/as de graduação, como: ética,           
pluralidade cultural, diversidade, meio ambiente e saúde. A Escada Cultural tem como            
objetivo informar, conscientizar e/ou mobilizar os/as graduandos/as, professores/as e         
técnicos/as do Departamento de Química, e de diversos cursos da UFPR, por meio da              
fixação de informações e de reflexões relevantes nas paredes em torno da principal             
escada do Departamento. Tais informações geralmente permeiam assuntos de cunho          
social e incitam a comunidade acadêmica à reflexão. A junção dos projetos veio à tona               
com o aprofundamento  da exposição, discussão e conscientização de alguns temas           
tratados pelo grupo, como: Previdência Social versus  Providência do Capital e  Abril            

1 PETiana discente (bolsista) do grupo PET-Química e discente do curso de Química da Universidade 
Federal do Paraná.  
2 PETiana discente (bolsista) do grupo PET-Química e discente do curso de Química da Universidade 
Federal do Paraná.  
3 PETiano tutor do grupo PET PET-Química e docente do Departamento Química da Universidade 
Federal do Paraná.  
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Azul: TEA (Transtorno do Espectro Autista), em cujas discussões os projetos integrados            
propiciaram uma melhor abordagem dos temas e atingiram um público ainda maior. 
 
Palavras – chave 

Escada Cultural; Química é TUDO; CinePET; Acesso à informação. 
 

Introdução 
O projeto denominado “Projetos Integrados”, elaborado pelo PET Química da          

UFPR, relata a junção de três projetos, sendo eles: Escada cultural, Química é TUDO e               
CinePET, os quais, mesmo com suas respectivas particularidades, juntos se          
complementam e promovem  uma ponte entre a informação e a formação crítica e             
cidadã.  

O projeto Escada Cultural, visa a divulgação de informações a toda comunidade            
que passa pela escada principal do Departamento de Química da Universidade Federal            
do Paraná. Essa atividade ocorre por meio da fixação de informações e de reflexões              
relevantes nas paredes em torno dessa escada. Tais informações geralmente permeiam           
assuntos de cunho social que incitam a comunidade acadêmica, a uma reflexão, uma vez              
que a universidade pública é mantida com recursos financeiros advindos da sociedade e,             
portanto, é dever da academia defender os interesses da população. 

De acordo com LIBÂNEO (2002), pode-se entender que a educação não-formal           
refere-se às organizações políticas, profissionais, científicas, culturais, agências        
formativas para grupos sociais, educação cívica, entre outras, com atividades de caráter            
intencional. Dessa forma, este projeto possui esse caráter intencional ao ter como            
principal objetivo auxiliar na divulgação de informações acerca de temas atuais,           
promoção de reflexões, bem como debates envolvendo questões discutidas pela          
sociedade em geral ou assuntos desconhecidos por grande parte das pessoas e que             
precise de elucidação. Além disso, busca atribuir à escada um outro significado,            
divulgando informações e acontecimentos relevantes à sociedade como um todo. 
        Ao trazer na escada assuntos que podem não ser comuns à todos, por diversos             
motivos, o projeto Escada Cultural auxilia na diminuição da disparidade de           
conhecimento, a fim de que grande parte das pessoas que por ali transitam tenham um               
respaldo de conhecimento significativo que permita um futuro debate de ideias e            
propicie uma busca mais aprofundada do assunto abordado.  

A Escada Cultural surgiu há. aproximadamente, um ano, com o intuito de            
homenagear o físico britânico Stephen Hawking, que faleceu em março de 2018. Para             
isso, foi elaborada uma linha do tempo de sua vida através de cartazes, os quais foram                
expostos na escada principal do Departamento de Química. A escada mostrou-se um            
local visível e bastante visitado, por conseguir alcançar, estrategicamente, toda a           
comunidade que circula pelo Departamento. A atividade repercutiu de tal maneira que            
incentivou o grupo PET Química a desenvolver uma programação regular, com           
exposições sobre assuntos pertinentes à toda comunidade acadêmica.  

O projeto Química é TUDO, surgiu com a necessidade de debater questões            
sociais dentro do contexto de uma graduação universitária, principalmente em cursos de            
ciências exatas, em que o enfoque são assuntos técnicos da área, foi a motivação para               
desenvolver este projeto, através do qual procura-se trazer, por meio de rodas de             
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conversa, palestras e mesas redondas, temas denominados transversais à química como:           
ética, pluralidade cultural, diversidade, meio ambiente e saúde. 

A ausência de familiaridade dos/as estudantes com assuntos de cunho social está            
enraizada em muitas instituições, inclusive na UFPR, onde esses assuntos são           
desvinculados dos currículos, como no curso de Química, licenciatura e/ou bacharelado.           
A instituição tem papel importante na formação cidadã dos discentes, como evidenciado            
por VERONESE (2008) “As instituições acadêmicas têm um papel vital neste processo:            
devemos insistir numa revisão no currículo acadêmico das universidades. Seria muito           
importante noções de filosofia, ética, abordagem humanística em relação à visão de ser             
humano, em todas as faculdades.”, o problema afeta negativamente na formação de            
profissionais com pensamento crítico e consciência social, isso se dá pela falta de             
projetos e/ou matérias que estimulem a criticidade dos discentes. VERONESE (2008)           
ainda cita “A instituição é sabidamente um lugar de produção e reprodução social.             
Portanto, através de diferentes maneiras de realizar, exercitar, proceder e aplicar,           
estabelecemos, ou nomeamos, modos distintos de interação e produção humanas [...]”. 

O projeto CinePET surgiu devido ao cenário político que o país se encontrava             
em outubro de 2018, o grupo PET em parceria com o Cineclube Gengibirra, exibiram o               
filme “V de vingança” de James McTeigue, que trata de uma sociedade pós guerra              
ocupada por um governo fascista e um vigilante, na luta pela liberdade, que utiliza              
táticas terroristas para enfrentar os opressores dessa sociedade. Para SOTTA (2015) “O            
cinema presentifica os acontecimentos.”. O projeto teve grande repercussão o que           
incentivou o grupo a realizar a atividade uma vez ao mês. O grupo trata neste projeto de                 
temas transversais ao curso de Química a partir da exibição de um documentário e/ou              
filme e posterior debate com os/as participantes da atividade sobre temas sociais que são              
pouco discutidos no Departamento. 

[...] O cinema participa, em passado e atualidade, da educação          
misteriosa da nossa memória, nas imagens que habitam os nossos          
locais interiores mais profundos onde o corpo e a psique          
confrontam-se em reminiscência e recordação... No cinema, também        
uma arte da memória, cada imagem-plano, ordenado na edição,         
propaga-se pelo universo da realidade num fluxo espaço-temporal de         
dimensões materiais, psicológicas, religiosas, políticas e tantas outras.        
Com a narração que está sendo vista, o espectador cria e narra            
entrelaçadamente sua própria história. (Almeida, 1999, p.23-4, apud        
MELLO). 

O objetivo dos Projetos Integrados é atingir  e impactar um campo maior de             
pessoas que circulam pelo Departamento de Química da UFPR, de maneiras distintas, e             
em diferentes momentos, por meio dos temas abordados. Ou seja, este surgiu com a              
possibilidade de uma exposição mais intensa e trabalhada de maneira integrada, assim            
como com uma maior discussão e conscientização acerca dos temas levantados pelo            
grupo. 
 
Metodologia 

A utilização de espaços públicos para divulgação de informações sociais,          
científicas e educacionais valorizam o espaço público além de integrar a comunidade ao             
espaço em questão, fortalecendo a ação cidadã de quem a elabora e do público              
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alcançado por tais informações. A divulgação dessas informações é parte do processo de             
aprendizagem que o projeto busca. 

BRUNER (1960) define aprendizagem como: “Primeiro é aquisição de nova          
informação a qual, muitas vezes, contraria ou substitui o que a pessoa anteriormente             
sabia, implícita ou explicitamente. Um segundo aspecto da aprendizagem pode ser           
chamado de transformação – o processo de manipular o conhecimento de modo a             
adaptá-lo a novas tarefas. Um terceiro aspecto é a avaliação (crítica): verificar se o              
modo pelo qual se manipula a informação está adaptado à tarefa. Na aprendizagem de              
qualquer assunto, há comumente uma série de episódios, cada um dos quais envolve os              
três processos”.  

Partindo dessa definição, o grupo PET Química visa atingir direta ou           
indiretamente os três aspectos da aprendizagem, isto é, informar a comunidade           
acadêmica, possibilitar que essas novas informações possam resultar em mudança de           
pensamento e comportamento e, finalmente, contribuir para que seja realizada uma           
análise crítica desse conhecimento adquirido. 

O projeto Escada Cultural inicialmente não estava associado à nenhum outro           
projeto desenvolvido pelo grupo, sendo que tinha o intuito de fornecer à comunidade             
acadêmica informações relevantes da atualidade em um espaço que atingisse um grande            
número de pessoas. Entretanto, notou-se um grande potencial em associá-lo ao projeto            
Química é TUDO, o qual abre espaço para discussão e reflexão de temas transversais à               
Química. Além das mesas redondas e palestras, a estes projetos foi, ainda, associado o              
CinePET, o qual  traz filmes e/ou documentários que complementam a reflexão sobre o             
tema trabalhado. 

Acerca dos temas tratados no projeto, geralmente são sugeridos temas pelos/as           
PETianos/as do grupo, os quais trazem informações que permeiam situações e debates            
atuais no Brasil, ou temas sugeridos pela própria comunidade acadêmica por meio de             
uma caixa de sugestões fixada em cada Escada Cultural , ou ainda por meio de temas                
levantados durante os próprios debates nos encontros do Química é TUDO. 

Cada tema permanece fixado na Escada cerca de três a quatro semanas, período             
no qual acredita-se que toda comunidade acadêmica que circula pelo Departamento de            
Química possa ser atendida. O CinePET e o Química é TUDO são realizados uma vez               
ao mês, com encontros programados em horários que possam atender a toda            
comunidade acadêmica. 

De modo geral, as Escadas são pensadas a partir de um tema principal, que é               
evidenciado em sua montagem. São utilizados, também, esquemas e gráficos para           
atingir um efeito visual mais significativo, além de pequenos textos que exponham as             
principais informações relacionadas ao tema norteador. Todas essas informações são         
organizadas a fim de que fiquem na altura dos olhos das pessoas e que a internalização                
do conhecimento se dê de maneira satisfatória. O CinePET é pensado a partir do tema               
adotado na Escada, em que o documentário ou filme complementa a montagem deste,             
pensado com o intuito de trazer uma discussão ao final de cada encontro. Sua              
divulgação é feita através de cartazes e postagens nas redes sociais onde a arte de               
divulgação segue a linha do projeto. O Química é TUDO é realizado geralmente com a               
participação de convidados norteadores dos temas abordados e/ou especialistas nos          
assuntos, estes são necessários para que possam levar a roda de conversa ou mesa              
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redonda com direcionamento, objetividade e organização, trazendo, assim, ao local um           
ambiente  propício para o  levantamento de questões acerca do tema. 

Os trabalhos realizados com o Projetos Integrados foram: Previdência Social          
versus Providência do Capital, Movimento Estudantil e  Abril Azul: TEA (Transtorno           
do Espectro Autista), porém mais alguns temas já foram definidos para os meses             
seguintes como: Negligência do Estado e Divulgação Científica. 

 
 Resultados e Discussão 

Foram realizadas até o momento três projetos integrados com os seguintes           
temas: Previdência Social versus Providência do Capital, Movimento Estudantil e do           
Abril Azul: TEA (Transtorno do Espectro Autista). Além disso, há um cronograma dos             
dois próximos temas a serem abordados: Negligência do Estado e Divulgação           
Científica. 

Na maioria das Escadas é fixada uma urna, que busca receber feedback e             
sugestões de temas do público que passa pela escada, contudo, essa forma de feedback              
não tem se mostrado realmente efetiva, o que pode ser explicado pela pressa das pessoas               
ao transitarem pela escada.  Outra forma de obtenção do feedback, e que vem se              
mostrando mais eficiente, tem sido o diálogo com docentes, discentes e técnicos/as            
acerca da relevância da Escada Cultural e também de sua aparência visual, uma vez que               
esse quesito é pertinente para que o objetivo da transmissão de conhecimento seja             
alcançado e ocorra de maneira efetiva. 

Para o CinePET a forma de feedback se dá pela lista de presença e discussões               
 levantadas após a exibição dos filmes/documentários. O Química é TUDO não possui            
uma estratégia formal de feedback, mas sim pelos comentários dos participantes ao final             
de cada encontro, ou através de  diálogos com docentes e discentes acerca dos temas              
abordados. 
        Como esse projeto tem o intuito de promover debates a respeito de temas             
negligenciados historicamente pelo Departamento de Química da Universidade Federal         
do Paraná, é imprescindível que o Projetos Integrados conte com um apelo visual da              
Escada Cultural, para que atinja rapidamente seu objetivo de transmitir informação em            
poucas vezes que a pessoa passar pela escada,  pelos documentários e/ou exibidos pelo             
CinePET e as abordagens no Química é TUDO, com especialistas na área. Dessa forma,              
os PETianos que montam as Escadas, e trabalham para realizar o CinePET e o Química               
é TUDO, obtêm um significativo desenvolvimento do seu senso artístico e crítico, o que              
é positivo, uma vez que esse desenvolvimento facilitará ações desenvolvidas por ele/a            
no futuro, tanto em seu período dentro da universidade, quanto em sua atuação como              
profissional da área de Química. 
 
Conclusões 

Em relação a este trabalho é possível concluir que é exequível a obtenção de um               
espaço público mais integrado com os debates político-sociais e, além disso, é            
concebível a ideia de que haja, em pouco tempo, um maior engajamento da comunidade              
acadêmica inserida no Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná,           
nos debates políticos e sociais, bem como nas ações que eventualmente se caracterizem             
como consequências dos Projetos Integrados. 
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Uma vez que esse projeto visa a utilização do espaço público para uma formação              

mais crítica da comunidade acadêmica, percebe-se que isso vem sendo alcançado, visto            
que tal formação não contempla somente conteúdos específicos de cada curso, mas            
também a formação humana e cidadã, o que implica em tomada de ações por parte de                
todos os segmentos da universidade pública em prol de um interesse em comum da              
sociedade. Assim, a formação acadêmica deve estar diretamente ligada com uma           
consciência social e, uma vez que a universidade pública é mantida com recursos             
financeiros advindos da população, é coerente que a comunidade acadêmica cumpra seu            
papel, e represente e defenda os interesses da população. 
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EIXO TEMÁTICO: Saúde Coletiva como meio de Transformação 

 
 

Resumo 
A promoção da saúde é uma estratégia que elabora mecanismos que reduzem as situações de               
vulnerabilidade. A cada semestre, o GET Nutrição juntamente com a Secretaria de Esporte e              
Lazer de Juiz de Fora - SEL, realizam um ciclo de palestra para os integrantes do projeto JF                  
Cidadania. A faixa etária dos alunos variam entre 40 e 70 anos e são realizadas aos sábados na                  
sede da SEL/JF. As atividades desenvolvidas pelo grupo contaram com recurso audiovisual a             
fim de direcionar o conteúdo abordado, desenvolvidos com uma linguagem simples, didática,            
clara e objetiva. Além disso, a cada encontro o grupo realizou uma atividade práticas lúdicas.               
De acordo com as atividades desenvolvidas pelo grupo, pode-se perceber que houve uma             
grande aceitação pelos participantes, o que foi evidenciado pelo aumento no número dos             
participantes a cada encontro. Além disso, pôde-se perceber que a adesão às recomendações e              
dicas sobre alimentação saudável foram satisfatórias, visto que apesar da idade, muitos alunos             
estavam dispostos a aprender, e a cada encontro traziam dúvidas recorrentes do dia-dia,             
notícias de internet, entre outros. 
 
 

1 GETiana discente bolsista do Grupo GET Nutrição discente do curso de Nutrição da Universidade Federal de 
Juiz de Fora  
2  GETiano discente bolsista do Grupo GET Nutrição discente do curso de Nutrição da Universidade Federal de 
Juiz de Fora  
3GETiana discente bolsista do Grupo GET Nutrição discente do curso de Nutrição da Universidade Federal de 
Juiz de Fora  
4GETiana discente bolsista do Grupo GET Nutrição discente do curso de Nutrição da Universidade Federal de 
Juiz de Fora  
5GETiana discente bolsista do Grupo GET Nutrição discente do curso de Nutrição da Universidade Federal de 
Juiz de Fora 
6GETiana discente bolsista do Grupo GET Nutrição discente do curso de Nutrição da Universidade Federal de 
Juiz de Fora  
7GETiana discente bolsista do Grupo GET Nutrição discente do curso de Nutrição da Universidade Federal de 
Juiz de Fora  
8GETiana discente bolsista do Grupo GET Nutrição discente do curso de Nutrição da Universidade Federal de 
Juiz de Fora  
9   Tutora do GET Nutrição e docente do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora 
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Palavras – chave 
Alimentação saudável; DCNT; Grupo de idosos; Qualidade de vida 
 
Introdução 

A promoção da saúde é uma estratégia que proporciona visibilidade aos fatores de             
risco e aos agravos à saúde da população, atuando no atendimento do indivíduo (coletivo e               
ambiental) e elaborando mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade (BUSS,           
2000). 

A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos e            
ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017,               
segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Características dos            
Moradores e Domicílios, divulgada hoje pelo IBGE.(IBGE, 2018). 

Por um lado o envelhecimento junto a obesidade proporciona distúrbios das condições            
de saúde do organismo, sendo representados por distúrbios psicológicos, sociais, com           
aumento do risco de morte e o aumento de risco de doenças de grande morbimortalidade,               
como diabetes mellitus, hipertensão arterial, hiperlipidemias, doenças cardiovasculares e         
câncer. Além disso, pode estar associada a outras doenças que podem interferir na qualidade              
de vida do indivíduo obeso. (Cabrera MAS, 2001). 

Em vista torna-se a educação para terceira idade de extrema necessidade para que haja              
uma promoção da saúde, para manter qualidade de vida, o grupo montou estratégias             
informativas para poder levar o conteúdo para um grupo flutuante, dois assuntos levaram             
extrema importância que foram a utilização de temperos e as panelas adequadas para o              
cozimento com qualidade dos alimentos. 
 
Metodologia 

A cada semestre, o GET Nutrição juntamente com a Secretaria de Esporte e Lazer de               
Juiz de Fora - SEL, realizam um ciclo de palestra para os integrantes do projeto JF Cidadania.                 
A faixa etária dos inscritos variam entre 40 e 70 anos e são realizadas aos sábados na sede da                   
SEL/JF. 

As atividades desenvolvidas pelo grupo contaram com o auxílio audiovisual de um            
data show a fim de direcionar o conteúdo abordado, sendo em formato de slides que são                
desenvolvidos com uma linguagem simples, didática, clara e objetiva. Além disso, a cada             
encontro o grupo realizou uma atividade prática como por exemplo jogo do verdadeiro ou              
falso, análise sensorial, equivalência de sal e açúcar nos alimentos, entre outros. Além             
distribuição de panfletos explicativos ao final de cada palestra.  

 
Resultados e Discussão 

No momento em que, no campo da saúde, despontam novas concepções e perspectivas             
que reconhecem o ser humano na sua plena cidadania, sendo compreendido a partir de sua               
integralidade e singularidade, faz-se necessário superar as abordagens convencionais de          
assistência de saúde. A proposição é conceber esta última como um ato educativo, consciente              
e emancipatório que envolve usuário/profissional em uma relação de compromisso com a            
transformação sua e do outro, bem como do contexto onde vivem, trabalham e se              
relacionam.(Gayotto, 1997) 
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A cada encontro pode-se perceber que o número de participantes aumentava, sendo            

este um reflexo da aceitação do grupo em relação as atividades desenvolvidas pelo GET.              
Além disso, pôde-se perceber que a adesão às recomendações e dicas sobre alimentação             
saudável foram satisfatórias, visto que apesar da idade, muitos alunos estavam dispostos a             
aprender e a cada encontro traziam dúvidas recorrentes do dia-dia, notícias de internet, entre              
outros. Levando em conta que o grupo é constituídos por professores que acompanham de              
perto os alunos.  

As atividades realizadas na SEL por serem pautadas em dinâmicas, possibilitam que as             
pessoas possam também compartilhar seus conhecimentos, que o torna cada vez mais            
integrativa.  
 Um exemplo foi a atividade de análise sensorial de temperos, que aborda questões como o               
conhecimento de novos temperos e cheiros, além de melhorar a palatabilidade dos alimentos,             
utilizados com uma estratégia para a redução no consumo de sal, diminuindo assim os riscos               
para hipertensão arterial, segundo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, o limite de              
consumo diário de sódio em 2,0 g está associado à diminuição da PA. No entanto, o consumo                 
médio do brasileiro é de 11,4 g/dia.16. 

Outra atividade importante foi o jogo do verdadeiro e falso, que tem a função de fixar                
os conteúdos abordados de forma dinâmica, além de esclarecer sobre os mitos e verdades a               
respeito de uma alimentação adequada, sendo esta muito utilizada na palestra sobre            
Alimentação Cardioprotetora. Ademais, a utilização dos  materiais de equivalências auxiliam          
na abordagem sobre os alimentos ultraprocessados, quantidade de açúcar e sal, como também             
ensiná-los a conhecer e observar os rótulos.  
 
Conclusões 

As atividades desenvolvidas com os alunos do projeto JF cidadania são construídas            
baseadas em materiais como o Guia Alimentar para a população brasileira, no qual os dez               
passos para alimentação saudável é de suma importância para a abordagem não apenas das              
DCNT como também para a qualidade de vida das pessoas. Para tanto, podemos observar que               
existem muitas dúvidas sobre alimentação adequada, que devem ser esclarecidas, assim como            
atuar na promoção e prevenção de DCNT através de uma alimentação saudável e adequada.              
Além disso, a Saúde Coletiva como meio de Transformação: é essencial para adequar se a               
esse tema, refletir em projetos e ações que o GET pode desenvolver para auxiliar na proteção                
das condições biológicas e socioeconômicas essenciais da pessoa humana, assumindo a           
responsabilidade com a saúde pública física e mental e o desenvolvimento dos determinantes             
sociais para que seja possível alcançar mais alto nível de saúde. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar as atividades de ensino, de pesquisa e de 

extensão realizadas pelos petianos do Grupo PET/Conexões de Saberes Indígenas, 

referentes as pinturas corporais do povo indígena Iny-Karajá e suas conexões 

interdisciplinares entre os saberes originários e a educação escolar indígena, em 

diferentes áreas do conhecimento. As atividades foram desenvolvidas a partir da 

abordagem qualitativa da pesquisa etnográfica, na comunidade indígena Karajá de 

Xambioá, localizada no município de Santa Fé, estado do Tocantins. As análises nos 

indicam que as pinturas corporais evidenciam a relação direta dos indígenas com os 

elementos vivos da natureza, que os cercam e um sistema de possibilidades de se 

ensinar e aprender a cultura originária, por meio da Língua Materna e Portuguesa, 

História e Cultura, Arte, Matemática, Ciências Naturais e outras, na perspectiva 

intracultural, intercultural e interdisciplinar.  

 

Palavras – chave  

Saberes originários, Indissociabilidade, Práticas diferenciadas. Ensino Intercultural.  

  

Introdução 

Este trabalho reflete as atividades planejadas e realizadas pelos petianos do Grupo 

PET/Conexões de Saberes Indígenas, na perspectiva da indissociabilidade entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão, com vista ao acesso e permanência dos estudantes 

indígenas no Ensino Superior, de modo a fomentar o diálogo educativo e formativo, em 

distintos espaços de vivências intraculturais – no contexto próprio de suas comunidades 

e de suas práticas sociais e culturais e interculturais – no contexto de outras 

comunidades indígenas e não indígenas – incluindo os espaços de aprendizagens da 

universidade, em nosso caso, da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Assim as 

atividades investigativas sobre as pinturas corporais do povo indígena Iny-Karajá-

Biowá, vem propiciando a interação, a troca e a aquisição de conhecimentos entre os 

envolvidos, sendo essas propositivas, mediada pela seguinte questão: Em que termos as 

pinturas corporais do povo indígena Iny-Karajá-Biowá, contribuem para a permanência 

e a formação acadêmica-científica dos estudantes indígenas no Câmpus de Araguaína? 

Objetivo: apresentar as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão realizadas pelos 

petianos do Grupo PET/Conexões de Saberes Indígenas, referentes as pinturas corporais 

do povo indígena Iny-Karajá e suas conexões interdisciplinares entre os saberes 

originários e a educação escolar indígena. A realização dessa investigação toma como 

bases teóricas os estudos realizados por Toral (1992; 2000) que descreve sobre a história de 

vida, da organização social e cultural a qual perpassa aos três povos a saber, os Karajá de 

Xambioá, os Karajá da Ilha e os Javaé, bem como de suas pinturas corporais atribuindo-lhes 

valores, sentidos e significados. Outro estudo é de Whan (2012), que descreve os povos Karajá, 

a partir de suas localizações geográficas, de suas práticas, de suas artes culturais, dos distintos 

ciclos de vida de desse povo, dando destaque ao fortalecimento diário da língua materna entre 

os indígenas em diferentes fases de vida. Apontamos a pesquisa realizada por Junior (2012) 

sobre a origem dos povos Karajá, estes são também conhecidos como povos Inỹ que na língua 

Inỹ Rybè significa “nós”. O autor destaca ainda que a palavra Karajá é uma palavra que vem do 
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Tupi e significa “macaco grande”, dentre outros, que nos possibilitaram o diálogo educativo e 

compreensivo sobre as manifestações culturais e os processos de ensino e de aprendizagem que 

ocorrem nas escolas do povo Karajá Ixy-biowá. 

   

Metodologia 

Desvelar e revelar as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão realizadas em um 

contexto sociocultural de diversidade de saberes e práticas próprias, tendo uma língua 

materna diferente da nossa, assim, adentramos o mundo plural dos povos Karajá, 

constituídos por meio de um Grupo denominado de Inỹ biowa rare hetohokỹ, composto 

por estudantes indígenas vinculados ao Grupo PET/Conexões de Saberes Indígenas, da 

Universidade Federal do Tocantins (UFT)/Câmpus de Araguaína, com o objetivo de 

investigar as pinturas corporais do povo indígena Iny-Karajá e suas conexões 

interdisciplinares entre os saberes originários e a educação escolar indígena. Entretanto, 

para descrevermos sobre as simbologias/grafismos indígenas do povo Karajá Ixy-biowá, 

nos pautamos na abordagem qualitativa descrita por Oliveira (2010, p. 37), como “[...] 

sendo um processo de reflexão e análise da realidade, através da utilização de métodos e 

técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo no seu contexto históricos 

e/ou segundo sua estruturação”. Mas por considerarmos o contexto de estudos e 

pesquisas das práticas tradicionais dos indígenas Karajá, as quais perpassam as distintas 

aprendizagens desses indígenas, quer sejam as do plano terreno, espiritual e das águas, 

apoiamos também a investigação na etnografia, visto que esta abordagem metodológica 

e seus elementos de recolha de informações nos propiciam 

 

[...] uma orientação do olhar investigativo para os símbolos, as 

interpretações, as crenças e valores que integram a vertente cultural (ou, dado 

que a cultura não existe no vazio social, talvez seja mais apropriado dizer 

vertente sociocultural) das dinâmicas da ação que ocorrem nos contextos. [...] 

visa apreender a vida, tal qual é quotidianamente conduzida, simbolizada e 

interpretada pelos atores sociais nos seus contextos de ação. Ora, a vida é, por 

definição, plural nas suas manifestações, imprevisível no seu 

desenvolvimento, expressa não apenas nas palavras, mas também nas 

linguagens dos gestos e das formas, ambígua nos seus significados e 

múltiplas nas direções e sentidos que se desdobra e percorre (SARMENTO, 

2011, p. 152-153). 

 

Assim nos adentramos ao contexto indígena Karajá para o recolhimento de informações 

sobre investigar as pinturas corporais do povo indígena Iny-Karajá e suas conexões 

interdisciplinares entre os saberes originários e a educação escolar indígena. Para tanto, 

realizamos entrevistas narrativas, com base em Jovchelovitch; Bauer (2008) com os 

indígenas, no sentido de conhecermos e compreendermos o equilíbrio cultural e social 

dessas pinturas corporais para os Inỹ. Ademias tomamos como referência as nossas 

aprendizagens orais e as práticas do fazer na prática das pinturas corporais, quando 

estamos retratando as simbologias/elementos das pinturas nos corpos dos indígenas.  As 

expressões das tradições se dão de várias formas, a saber: as pinturas corporais 

representam em suas simbologias retratos de animais silvestre, peixes e outros 

elementos da natureza que compõem a vida e a cultura diárias desses povos. A esse 

respeito Wahuka (2016) nos indica que algumas das pinturas corporais entre os Karajá 
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possuem ciclos de vida, ou seja, as crianças possuem algumas pinturas próprias para 

suas idades e sexos, assim, como na vida adulta. Dentre os mais variados padrões das 

pinturas corporais Karajá, apresentamos as seguintes Figuras 01A, que representa as 

imagens do casco do jabuti e 01B, que retrata as imagens evidenciadas no couro da 

cobra Jibóia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As simbologias representadas nessas pinturas corporais nos permitem compreender as 

categorias de vivências, de aprendizagens dos indígenas em contexto comunitário, de 

interação de interlocução com outros povos indígenas e não indígenas. Na perspectiva 

dos referenciais simbólicos dessas e outras pinturas corporais, que são objetos de 

investigação nos evidenciam a partir das narrativas etnográficas vivenciadas no contexto 

comunitário das aldeias as distintas leituras do conhecimento originário e de diferentes 

áreas do conhecimento escolar evidenciado pelos padrões de simetria, que vão surgindo 

por meio das mãos sensíveis e habilidosas daqueles que estão a esboçar as pinturas 

corporais. 

 

Resultados e Discussão 

As atividades realizadas por meio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão refletem as aprendizagens formativas e educativas dos petianos, a partir de 

práticas originárias pautadas nas pinturas corporais materializadas pelas 

simbologias/grafismos indígenas do povo Karajá Ixy-biowá que conduzem a formação 

interdisciplinar e intercultural desses estudantes indígenas, balizadas pelos 

conhecimentos acadêmicos e os saberes tradicionais, vivenciados nos distintos espaços 

de vivências. 

 

Fonte: Elaboração coletiva 

Figura 01A; B: Pinturas corporais 

B 
 

A 
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Conclusões: 

Considerando as assimetrias de aprendizagens presentes, entre os que compreendem as 

diversas leituras de mundo e suas adiversidades de formação pela expressão da 

oralidade e das simbologias e, os que vivem as advindas da escrita, acreditamos que as 

atividades do Grupo PET Conexões, em destaque, as desenvolvidas pelos petiano 

indígenas, têm contribuído com a desenvoltura acadêmica desses estudantes, pois, as 

ações/atividades/eventos agregam em seu repertório os saberes das tradições orais e os 

da academia – a escrita e a verbalização. Nesse sentido, acreditamos que, as simbologias 

dessas pinturas evidenciam a relação direta dos indígenas com a natureza, quer seja, 

céu, terra e água ou quer sejam suas narrativas de vida e de formação. Ademias 

apresentam um sistema complexo de aprendizagens orais demonstradas pela prática da 

arte de pintar o corpo para se enfeitar ou para afastar os maus espíritos. Quanto as 

possibilidades de interconexões interdisciplinares em sala de aula, essas podem ocorrer 

a partir do ensino e da aprendizagem, em Língua Materna e Portuguesa, em 

matemáticas como prática social da Matemática escolar, História, Geografia, Arte e 

Cultura. 
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Resumo  
O Programa de Educação Tutorial – Núcleo de Estudos do Semiárido Alagoano desenvolve 

desde 2017, uma atividade de extensão realizada numa escola municipal da zona rural de 

Campo Alegre, no agreste alagoano, com o objetivo de desenvolver discussões sobre as 

relações escolares: família, estudantes, professoras/es e gestoras/es. A demanda apresentada 

pela direção era uma atuação com enfoque na otimização do tempo escolar, foi encaminhado 

à escola um questionário análise socioeconômica, onde através do banco de dados da 

instituição, a mesma pode encaminhar ao Nesal as informações solicitadas, e por meio deste, 

alguns apontamentos surgiram: mais de 90% das famílias das/os estudantes recebiam auxílios 

do governo; mais 90% trabalhavam com a agricultura em épocas de grandes colheitas, 

contudo, em épocas posteriores, ficam desempregados; há um grande número de pais 

analfabetos e, como forma de colaborar com a renda, mais de 50% das crianças trabalhavam 

para ajudar seus pais. Esses dados fizeram o Nesal refletir sobre sua intervenção e pensá-la a 

partir de uma demanda palpável, qualitativa e quantitativa, aproximando e aprimorando 

reflexões sobre a relação escola-estudante-família. Nisso, o grupo iniciou o trabalho com 

as/os educadoras/es, através dos “círculos de cultura” – proposta metodológica e pedagógica 

de Paulo Freire – visando um espaço de discussão que proporcionasse a efetivação de ações 

frente às urgências comunitárias apresentadas pelo questionário. Uma das propostas 

elaboradas pelas/os educadoras/es foi a construção de um evento com a comunidade escolar, 

no intuito de fazer uma amostra de saberes comunitários e talentos estudantis, aproximando as 

vivências familiares ao processo educacional estudantil, onde percebe-se que o espaço dos 

círculos têm sido utilizado de forma potencializadora. 
      

Palavras – chave 
Educação, saberes comunitários, círculos de cultura. 

      

Introdução     

      

Durante as práticas de pesquisa, ensino e extensão, o Núcleo de Estudos do Semiárido 

Alagoano (Nesal) busca dialogar com as comunidades presentes no semiárido de Alagoas 

(populações rurais, quilombolas e indígenas), trazendo tais discussões para o meio acadêmico 

e reafirmando a importância das mesmas tanto na graduação quanto entre a comunidade 

externa. Como orienta o Manual de Orientações Básicas (MOB, 2006), em um dos seus 

objetivos específicos, o PET busque promover novas práticas e experiências pedagógicas, 

bem como desenvolver atividades que promovam o contato dos petianos/as com a realidade 

na qual os mesmos estão inseridos Ao entrar em contato com a gestão da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental João Fernandes Vieira Filho, localizada no Povoado Chã da Imbira, no 

município de Campo Alegre – AL, foi possível perceber algumas dificuldades no que tange a 

relação entre as/os estudantes e o ambiente escolar. Dentre o que foi percebido, se destacava a 

alta quantidade de faltas apresentadas por alguns estudantes, as dificuldades que alguns/mas 

tinham de estudar, problemas relacionados a bullying e ausência dos pais na esfera escolar. 
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A atividade de extensão desenvolvida por petianas/os teve como propósito estreitar os 

laços a partir da integração entre a família e o ambiente escolar, evidenciando a relevância dos 

saberes comunitários produzidos na comunidade em questão. A partir de um questionário, 

aplicado em todas as turmas, foi possível ter uma noção da realidade na qual os estudantes 

estavam inseridos, bem como perceber demandas socioeconômicas e os impactos das mesmas 

no rendimento escolar dos/as estudantes. Com base nos círculos de cultura, estruturado por 

Paulo Freire (1991), foi possível trabalhar com as/os educadoras/es no sentido de promover 

práticas de ensino que pudessem ter como base a realidade dos/as estudantes, para que, assim, 

o aprendizado se desse com mais eficácia. 

Por compreender o território comunitário não apenas como local de moradia, mas 

também como local provedor de referências simbólicas que têm impactos de extrema 

importância na vida do sujeito, a atividade “Projeto de Integração família e escola no Povoado 

Chã da Imbira, município de Campo Alegre – AL” propõe uma melhor articulação por parte 

da gestão escolar e das/os professoras/es, visando uma maior participação dos pais na vida 

escolar dos/as seus/suas filhos/as e, a partir disso, busca melhorar também o relacionamento 

familiar, a administração do tempo de estudo por parte das/os estudantes e o desenvolvimento 

de habilidades de estudo, tudo isso visando a otimização da forma com que a educação chega 

nos educandos. 

      

 Metodologia 

      

  A atividade de extensão tem sido desenvolvida desde 2017, por meio de encontros 

mensais. A demanda apresentada pela escola era que as/os estudantes eram muito 

desatentas/os, faltavam muito, e os pais pouco se inseriram nas atividades curriculares. A 

partir dessa demanda apresentada, foi construído um questionário socioeconômico, no qual 

possuíam perguntas disparadoras, tais como: 

●  Quantas pessoas moram na casa do/a estudante?   

●  Quantas pessoas trabalham na residência do/a estudante? Estão empregadas em 

quais locais? 

●  Qual a renda familiar?   

●  Qual a escolaridade dos pais?   

●  Já passou por alguma situação de constrangimento na escola? 

●  Os pais costumam vir com frequência à escola? 

  Essas perguntas serviram para especificar a realidade vivida por cada estudante, de 

modo a construir uma intervenção palpável, indagada pela realidade delas/es. O questionário  

foi enviado a gestão da escola, onde através do banco de dados da instituição, pode colaborar 

nos enviando as respostas individuais de cada estudante, bem como o levantamento coletivo 

que ela mesmo já possui, como questões assistência social, inserção no mercado de trabalho 

dos pais, e etc.. Com os dados apresentados, surgiram demandas econômicas que se refletiam 

na realidade escolar: faltas dos estudantes, pouca participação dos pais, relação entre 

administração e familiares. 

 Existiam diversas frentes a serem trabalhadas, e para o primeiro momento, o Nesal 

optou pelas/os educadoras/es, no sentido de que serviriam de disparadores a outras 

transformações. Desse modo, foi proposto a realização de círculos de cultura, onde a partir  
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das suas realidades, eles pudessem investir em ações. 

 
Sistematizados por Paulo Freire (1991) os Círculos de Cultura estão fundamentados 

em uma proposta pedagógica, cujo caráter radicalmente democrático e libertador 

propõe uma aprendizagem integral, que rompe com a fragmentação e requer uma 

tomada de posição perante os problemas vivenciados em determinado contexto. Para 

Freire, essa concepção promove a horizontalidade na relação educador-educando e a 

valorização das culturas locais, da oralidade, contrapondo-se em seu caráter 

humanístico, à visão elitista de educação. (DANTAS; LINHARES, 2011, p.73). 
 

     A intervenção se deu, portanto, até o atual momento, em duas propostas metodológicas na 

qual a primeira serviu como uma espécie de mapeamento ou cartografia da demanda trazida 

pela direção ao Nesal (Núcleo de Estudos do Semiárido Alagoano) e a segunda funcionou 

como uma proposta de atuação coletiva e interseccionada por sobre a demanda colhida. 

O mapeamento foi feito a partir do levantamento socioeconômico feito em colaboração 

com a gestão da escola, refletindo a realidade estudantil, em que revelou algumas questões 

fundamentais para uma compreensão para além da ideia de fracasso escolar. A partir das 

questões apontadas anteriormente alcançou-se as seguintes informações: mais de 90% das 

famílias das/os estudantes recebiam auxílios do governo; mais de 90% trabalhavam com a 

agricultura em épocas de grandes colheitas, contudo, em épocas posteriores, ficam 

desempregados; há um grande número de pais analfabetos e, como forma de colaborar com a 

renda, mais de 50% das crianças trabalhavam em “bicos” para ajudar seus pais. 

      

Resultados e Discussão 
      

A partir dos dados levantados atribui-se as crianças não se dedicarem tanto a vida 

escolar devido ao fato de trabalharem para ajuda da família, assim uma demanda grande é 

conferida a estas para darem conta, refletindo significativamente no desempenho escolar. 

Tendo em vista também a necessidade dos pais de alunos em trabalharem, seja na 

agricultura ou nos subempregos encontrados, trata-se de um fator importante para o não 

acompanhamento dos filhos nos estudos, como também na ausência em reuniões escolares. 

Nesse sentido, o segundo momento foi visualizado pelo grupo como crucial para 

trabalhar os atravessamentos econômicos, sociais, territoriais e históricos  que perpassam  tais 

questões, em perspectiva de atingir um melhor aproveitamento por parte dos/das estudantes 

do ambiente escolar, bem como o estreitamento das relações entre todos os agentes da 

educação (pais, estudantes, professores, direção, etc.). 

Concebendo os educadores/professores como um dos agentes principais no processo 

educativo e que estes estão em contato direto com todos os atravessamentos e as intersecções 

mencionadas, tanto pela vivência diária em sala de aula com os/as estudantes como pela sua 

vivência marcada por boa parte desses atravessamentos (principalmente o territorial), 

articulou-se o método Freiriano de Círculo de Cultura que funcionou a partir da mediação de 

dois estudantes de psicologia e uma estudante de serviço social com todos os professores de 

cada turno (matutino e vespertino). 

A mediação se deu objetivamente a pontuar as informações colhidas no questionário e 

trazer algumas questões disparadoras para se pensar estratégias coletivas na intervenção. Essa 

perspectiva aponta para um direcionamento importante na relação estabelecida entre todos os 

agentes presentes nessa demanda, ou seja, pensa-se nos educadores como sujeitos ativos e  
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capazes de refletir e propor ações em torno das condições que os/as cercam. 

Logo no início a proposta se demonstrou muito potente, de modo que os/as 

educadores/as narraram situações e frases acontecidas na relação com os educandos, 

principalmente no ambiente de sala de aula, que concretizavam os dados levantados.  

     A proposta se mostrou eficiente, sobretudo, por algumas falas presentes no círculo que 

informavam a ausência de espaços de compartilhamento dessas vivências entre os próprios 

educadores. Esse momento configurou o “Círculo de Cultura” como um espaço tanto de 

reconhecimento das demandas e do sofrimento que isso causava em todos os educadores 

como em algumas propostas de intervenções partidas dos próprios professores. 

 Uma das propostas trazidas foi a de uma Mostra de Talentos de pais e alunos, onde a 

escola serviria como espaço para exposição do trabalho dos pais ou cuidadores que trariam 

desde os frutos das colheitas bem como os trabalhos com artesanato, de modo a facilitar a 

formação de vínculo entre os pais e o ambiente escolar. Nessa proposta também possibilitaria 

a exposição de talentos dos estudantes ou educandos aos pais, de modo que o momento 

apontaria para os mesmos, segundo os professores, a grande relevância que a escola possuía 

na formação integral, enquanto sujeitos múltiplos em capacidades, dos seus filhos. 

Outra proposta que fora trazida, buscando atingir alguns problemas relacionados à 

queixas de abusos sexuais e morais, comportamentos de autolesão ou ideação suicida por 

parte de alguns estudantes, é a de um evento de capacitação dos professores no que tange aos 

reconhecimento e o acionamento das redes de apoio socioeconômicas e psicossociais. 

      

Conclusões 

 

Como já explanado o presente trabalho busca compreender o território comunitário não 

somente como o lugar em que os sujeitos fixam suas moradias, porém como um lugar repleto 

de referências simbólicas e práticas diárias em que determinantes comportamentais 

individuais, culturais e políticos constituem um espaço de identificação entre pares. 

Assim, o trabalho de caráter extensionista realizado na Escola Municipal João 

Fernandes Vieira Filho no Povoado Chã da Imbira, município de Campo Alegre-AL. Por se 

tratar da continuidade de um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2017, por 

petianos/as e a escola, por meio de um levantamento da situação socioeconômica dos 

discentes; foi pensado para 2018, o “Projeto de Integração família e escola” um trabalho 

inicialmente voltado para os docentes, por meio de encontros mensais, nos quais 

possibilitaram um espaço de dialogo e de acolhimento, assim como a criação de propostas 

com o objetivo de minimizar ou superar as problemáticas enfrentadas pela escola pelas quais 

solicitou ao grupo (PET-Nesal) uma parceria. Também o reconhecimento de outras demandas 

da escola que precisam serem trabalhadas.  

Portanto, para o ano de 2019, continua a proposta de um trabalho interdisciplinar entre 

discentes do curso de Serviço Social e Psicologia trabalhando educação contextualizada e 

metodologias ativas junto aos docentes da escola em parceria com os gestores, pais e alunos. 

Por compreender a importância de uma educação como um processo de conscientização e 

reflexão rigorosa sobre a realidade na qual o sujeito está em inserido. 
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EIXO TEMÁTICO: Saúde coletiva como meio de transformação 

 

 

Resumo 

O indivíduo em pleno direito à saúde pode usufruir das Práticas Integrativas e Complementares 

(PICS) disponibilizadas pelo atual Sistema Único de Saúde (SUS).  Embora seja um direito, 

seu conhecimento é pouco difundido dificultado a utilização igualitária desses tipos de 

tratamentos. Os meios de comunicação por sua vez têm um papel fundamental na divulgação 

de informações de interesse público. Nesse sentido o presente estudo teve como objetivo 

apresentar a experiência dos PETianos durante uma atividade de extensão em uma rádio, 

divulgando informações sobre a aplicabilidade das políticas públicas de práticas integrativas 

inseridas na atenção básica do município. O presente trabalho constitui-se de um relato de 

experiência acerca de uma ação de caráter extensionista executada em uma rádio do município 

de Imperatriz - MA na tarde do dia 21 de dezembro de 2018. A atividade foi realizada em três 
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etapas: desenvolvimento da atividade a partir das demandas obtidas por meio da pesquisa; 

ambientação do radialista quanto ao tema por meio de um texto jornalístico; divulgação e 

informação do projeto na rádio. Conclui-se, portanto, que é de suma importância a divulgação 

de informações a respeito dos diretos da população no que tange ao uso de tratamentos 

alternativos ofertados pelo SUS, uma vez que foi observado que uma grande parte da população 

desconhece tais ferramentas de saúde. 

 

Palavras – chave: Meios de Comunicação; Política Pública; Direito à Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) são tratamentos que utilizam 

recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas 

doenças como depressão e hipertensão. Em alguns casos, também podem ser usadas como 

tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Atualmente, o Sistema Único de Saúde 

(SUS) oferece, de forma integral e gratuita, 29 procedimentos de Práticas Integrativas e 

Complementares (PICS) à população: Apiterapia, Aromaterapia, Arteterapia, Ayurveda, 

Biodança, Bioenergética, Constelação familiar, Crompterapia, Dança circular, Geoterapia, 

Hipnoterapia, Homeopatia, Imposição de mãos, Medicina antroposófica/antroposofia aplicada 

à saúde, Medicina Tradicional Chinesa – acupuntura, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, 

Osteopatia, Plantas medicinais – fitoterapia, Quiropraxia, Refexoterapia, Reiki, Shantala, 

Terapia Comunitária Integrativa, Terapia de florais, Termalismo social/crenoterapia, Yoga 

(BRASIL, 2009). 

Segundo Marques e Akira (2009), os meios de comunicação possuem uma forte 

influência sobre o comportamento da sociedade moderna em diferentes aspectos, incluindo os 

serviços de saúde. Nesse sentido, a utilização da mídia seja impressa ou audiovisual é de 

extrema importância para a divulgação de conteúdos de interesse público, como: políticas 

aplicadas nas redes de saúde, situação das redes de saúde, visto que, esse impulsionamento 

acessível e prático vai contribuir para a melhora do conhecimento social, promovendo 

autonomia aos usuários da rede de saúde quanto à busca por seus direitos. 

Interligar a comunicação à saúde é atuar no sentido de garantir que este direito seja 

atendido e que a saúde, como provedora de qualidade de vida e cidadania, alcance toda a 

população. É unir, três direitos básicos do cidadão: o direito à saúde, à informação e à 

comunicação. Com o surgimento de novos meios de comunicação e de outras formas de 

interação social, cresceu a necessidade de se voltar o olhar para a relação entre as duas áreas do 

conhecimento e entender como as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) 

podem ser instrumentos eficazes na difusão de uma educação para a saúde como um exercício 

de cidadania (GUARESCHI e BIZ, 2005). 

Neste contexto, este estudo teve como objetivo demonstrar a experiência vivenciada por 

petianos durante uma extensão em um programa de rádio, no qual foram abordadas temáticas 

relacionadas ao direito à saúde, Política Pública de Práticas Integrativas complementares em 

Saúde e a sua aplicação na cidade de Imperatriz/MA. 
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METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência acerca de uma ação de caráter extensionista do 

projeto “Direito constitucional a saúde: Uma análise da implementação das práticas 

integrativas do SUS em unidades de atenção básica de Imperatriz – MA”.  A partir da 

compreensão das necessidades da comunidade com relação ao conhecimento da aplicação das 

práticas integrativas e complementares no ambiente do Sistema único de Saúde (SUS), a equipe 

de pesquisa decidiu que as informações deveriam ser compartilhadas em uma escala maior. 

Assim, o ambiente da Rádio Cidade Esperança FM 106.9 do município foi escolhido para 

realização da atividade. Esta tem em sua programação um bloco direcionado a informações e 

ações voltadas a situação pública da cidade e, por isso, tornou-se meio viável para disseminação 

das informações pertinentes aos resultados encontrados em campo. A extensão foi realizada no 

dia 21 de dezembro de 2018 às 15 horas, na emissora de rádio, os petianos divulgaram 

informações importantes quanto as especificidades da aplicação das políticas públicas voltadas 

as práticas integrativas e complementares em saúde na rede de atenção básica do município de 

Imperatriz – MA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A atividade extensionista foi realizada em três etapas: 

1º Etapa: observação das demandas a partir dos resultados da pesquisa e 

desenvolvimento da atividade extensionista.  

 Diante dos resultados observados pela pesquisa, foi notável o desconhecimento da 

população acerca do fornecimento gratuito das Práticas Integrativas e Complementares pelos 

serviços de saúde pública. Os resultados demonstraram não somente o desconhecimento sobre 

o fornecimento, mas sobre a existência da política pública de práticas integrativas que garante 

o mesmo e os benefícios quanto aos tratamentos disponíveis. 

Losso e Freitas (2017) demonstram em seu estudo que, apesar de implementadas ou 

parcialmente implementadas, as PICS não conseguiram alcançar as metas propostas pelo 

Ministério da Saúde, demonstrando uma necessidade de ampla divulgação dos serviços 

ofertados à população. Ademais, Sousa et al. (2012) demonstram que a falta de um registro 

adequado resulta em uma avaliação insuficiente acerca do funcionamento de tais práticas, 

dificultando a melhoria dos serviços ofertados. 

 Partindo desse pressuposto, foi aberto ao grupo um momento para indicação e 

desenvolvimento de estratégias de extensões para alcance do público alvo, que proporcionasse 

a exposição das informações sobre o resultado da pesquisa, instrução sobre a política pública 

das práticas integrativas, as práticas em si, o direito ao acesso e obrigatoriedade do fornecimento 

destes pelo poder público de forma acessível e grande alcance. 

 Nesse contexto, com o objetivo centrado no alcance de púbico e fomentação de 

informações, diante da impossibilidade da atividade extensionista ocorrer no ambiente onde a 

pesquisa foi realizada, resolveu-se que utilizar a mídia na atividade seria uma opção viável que 

garantiria a consecução dos objetivos da extensão. Como isto, foi selecionada a rádio local 

Rádio Cidade Esperança FM 106.9, na qual possui um espaço voltado para a situação pública 

da cidade. Após a seleção da rádio, os petianos entraram em contato com a direção da emissora 

para solicitar um espaço e divulgar os resultados da pesquisa. 

 2º Etapa: elaboração de texto jornalístico.  
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 Como forma de informar e preparar o radialista para a pauta a ser desenvolvida pelo 

grupo na rádio, foi produzido um texto jornalístico, que resumiu o trabalho de pesquisa 

desenvolvido e seus resultados, além de brevemente descrever sobre o direito a saúde e ao 

acesso às práticas integrativas e complementares, e sobre o não fornecimento destas práticas na 

atenção básica da cidade.  

3º Etapa: momento de debate na rádio. 

  Na rádio, foi dada a oportunidade aos petianos para que falassem sobre o Programa de 

Educação Tutorial, seus trabalhos na comunidade e o projeto de pesquisa sobre o “Direito a 

Saúde e a Aplicação das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde em Imperatriz/MA” 

que possibilitou os resultados e aquele momento de conversa na emissora, com o intuito de 

divulgar as atividades e o impacto que o programa tem gerado através da sua atuação, 

compromisso ético e dever científico para com a sociedade. 

 Silva (2007) alerta sobre a importância dos meios de comunicação em massa, no qual o 

rádio está inserido, por permitir a veiculação de uma informação de forma instantânea e seletiva. 

Outrossim, cabe ressaltar que o rádio é um meio de comunicação democrático, atingindo de 

forma mais direta populações de desfavorecidas, não impondo limites quanto à escolaridade ou 

classe social (BARBOSA, 2012). 

Dando continuidade a conversa, foram explanados os dados da pesquisa, visando 

divulgar entre a comunidade o desconhecimento da população sobre o uso e direito ao acesso a 

essa política, sobre o despreparo dos profissionais na orientação dos clientes acerca do 

fornecimento destas práticas e sobre a não aplicação da política nas unidades de saúde visitadas.  

Ao final da exposição dos dados, foi discorrida a forma de acesso às práticas integrativas 

e complementares nas redes de saúde, além de ter sido evidenciado à comunidade o direito a 

saúde e sobre o acesso e os benefícios da utilização destas práticas. 

 

CONCLUSÕES 

Diante disto, foi possível constatar a importância da disseminação do conhecimento 

sobre as Práticas Integrativas Complementares para população, visto que as práticas é um 

direito de todos os usuários do Sistema Único de Saúde, mas que a grande maioria desconhecia 

esse tipo tratamento assim como a disponibilidade do serviço pelo Sistema, ressalta-se também 

que as finalidades desses tratamentos alternativos são voltadas para prevenir doenças e 

complementar outros tratamentos. Nesse sentido, esta experiência pôde destacar a relevância 

entre comunicação e saúde, permitindo aos usuários informações que garantem qualidade de 

vida e cidadania para a população.       
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de transformação 

 

 

Resumo 

A ciência está presente no dia a dia de toda a sociedade, no entanto, nem sempre ficam claros 

os conceitos científicos e sua devida importância por trás dos acontecimentos. Faz-se 

necessário, então, a divulgação científica a toda comunidade, como forma de interligar a 

sociedade aos meios acadêmicos para apresentação do conhecimento lá produzido. O PET tem 

como um de seus pilares a extensão acadêmica, o que leva os participantes do PET-

Química/UFSCar realizarem anualmente uma atividade conhecida como Química na Praça, 

que visa levar ao público local da cidade de São Carlos experimentos químicos e seus 

respectivos embasamentos teóricos de maneira acessível a todo público presente, que em geral 

é muito diverso. 

Esta atividade tem se mostrado uma ferramenta importante para levar parte do que é produzido 

na academia para a sociedade, pois permite aproximar a população do conhecimento científico 

e despertar o interesse pelo conhecimento e os meios acadêmicos. 

 

 

Palavras – chave: PET-Química/UFSCar; Química na Praça; Divulgação científica. 

 

 

Introdução 

O Programa de Educação Tutorial (PET) tem como um de seus ideais a extensão acadêmica, 

que implica na interação da universidade com a comunidade ao seu redor, de modo que permita 

que a população possa observar a presença e a importância da ciência em seu cotidiano. O grupo 

PET-Química/UFSCar, buscando atender a isso, realiza atividades que levem ao público alguns 

experimentos químicos e sua contextualização com o dia a dia. 

Visto isso, uma vez por ano, em comemoração ao dia do químico em 18 de junho, o PET-

                                                
1 PETiano/a discente (bolsista/egressa) do grupo PET Química e discente do curso de Bacharelado e Licenciatura 

em Química da Universidade Federal de São Carlos, campus São Carlos. 
2 PETiano tutor do grupo PET Química e docente do Departamento de Química (DQ/UFSCar) da Universidade 

Federal de São Carlos. 
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Química/UFSCar realiza o Química na Praça em um final de semana próximo desta data, com 

a intenção de levar um pouco da realidade da universidade para a sociedade. Durante esse 

evento, a população tem acesso a alguns experimentos que o grupo desenvolve e aproveita para 

tirar algumas dúvidas sobre a universidade e os cursos de química. 

Momentos como esse são importantes, pois popularizam o acesso a informações que 

normalmente ficam mais restritas ao ambiente acadêmico. Isso permite que o público veja a 

ciência como algo mais próximo de sua realidade, associando conhecimentos científicos a 

alguns fenômenos cotidianos.1 

 

 

Metodologia 

Foi feito o planejamento da atividade em reuniões administrativas do grupo, primeiramente 

decidindo quais experimentos seriam apresentados, qual seria o local e o dia de realização. 

Decidiu-se que o Química na Praça de 2018 seria no centro comercial Passeio São Carlos, com 

o objetivo de atingir o público mais variado possível, desde crianças até idosos. A data de 

escolha foi o dia 16 de junho de 2018 e os experimentos escolhidos foram: 

Tinta de limão invisível: O caldo do limão foi colocado em um copo. Pediu-se para que as 

pessoas molhassem um cotonete no copo e escrevessem uma mensagem em um papel sulfite. 

A princípio não era possível identificar a mensagem porque o líquido em contato com o papel 

sulfite não apresenta coloração visível, porém em seguida, um petiano colocava o papel 

próximo a um aquecedor elétrico e a mensagem era revelada. Essa técnica baseia-se na 

propriedade antioxidante do ácido ascórbico (vitamina C), presente no limão. A revelação da 

mensagem se dá através de uma fonte de calor que acelera o processo de oxidação do ácido. 

Essa propriedade também foi demonstrada espremendo um limão em cima de uma metade de 

maçã. A outra metade permaneceu natural e ambas foram deixadas em contato direto com o ar. 

Com o tempo, a maçã se oxida em contato com o oxigênio do ar, porém a vitamina C do limão 

se oxida no lugar da maçã, enquanto que a maçã sem o ácido começa a escurecer rapidamente.       

Leite psicodélico: Um pouco de leite integral (3% de gordura) foi colocado em uma placa de 

Petri. Em seguida, pediu-se para as pessoas que viam o experimento escolherem algumas cores 

de corante. Foram pingadas poucas gotas de corante alimentício no leite. Logo depois, foram 

adicionadas algumas gotas de detergente e então a solução começou a se mover fazendo com 

que as cores se misturassem e dessem uma coloração bem diferente. A teoria desse experimento 

se baseia em características hidrofílicas e hidrofóbicas, agentes tensoativos e tensão interfacial. 

O leite é composto majoritariamente por água, gordura e proteínas. As gorduras são glicerídeos 

que são insolúveis em água devido ao caráter hidrofóbico das cadeias de ácidos graxos. A 

proteína principal existente no leite chamada caseína permite que a água se misture com a 

gordura sem que formem duas fases, mas sim uma suspensão coloidal (interface) com gotículas 

de gordura estabilizadas em suspensão na fase aquosa, em consequência de esta proteína atuar 

como agente tensoativo por possuir regiões hidrofílicas e hidrofóbicas intercaladas. No 

momento que o corante é pingado, este não se mistura ao leite devido à tensão interfacial, que 

é uma medida da quantidade de energia de Gibbs necessária para se criar a área de contato entre 

as duas fases imiscíveis. Ao se adicionarem gotas de detergente, a nova carga de substâncias 

tensoativas modifica o equilíbrio de forças interfaciais, provocando movimentação intensa das 

gotas de solução de corante. A modificação no equilíbrio se dá pela propriedade do detergente 
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de ser também um agente tensoativo assim como a caseína, e possuir regiões que interagem 

com a água e com a gordura. O movimento ocorre quando uma região rica em detergente exerce 

uma pressão (força por unidade de área) na direção em que há menos detergente. 

Geleca: Foi colocado em um copinho uma quantidade pequena de cola branca e algumas gotas 

de corantes, cuja cor foi escolhida pelos participantes. Então, misturou-se a cola com o corante 

e aos poucos foram adicionadas pequenas porções de solução aquosa de bórax e mexendo-se 

bastante simultaneamente. À medida que a geleca foi adquirindo consistência, as pessoas foram 

convidadas a pegá-la na mão e ir apertando e colocando mais solução de bórax até que ela 

deixasse de grudar nas mãos e se tornasse, de fato, uma geleca. Nesse experimento, as moléculas 

de poli vinil acetato (PVAc) da cola se ligam ao borato, modificando as propriedades de 

viscosidade, elasticidade e plasticidade do material.  

Na reunião seguinte ao evento, foi dado um feedback pelos integrantes do grupo sobre o evento 

para que fossem levantadas novas ideias para aprimorar a atividade como também o que se 

deveria manter para o próximo ano.  

  

Resultados e Discussão 

Os resultados foram analisados a partir da discussão do feedback dos petianos e do tutor do 

grupo, em relação ao que lhes foi dito pelo público que participou do evento, além de suas 

próprias percepções. Os principais pontos levantados em relação às percepções dos 

participantes foram referentes à grande curiosidade que estes apresentaram em relação aos 

experimentos, visto que, na maioria das vezes, as pessoas que inicialmente se aproximam do 

estande do grupo não conhecem a teoria que explica os fenômenos. Além disso, o público, ao  

fim dos experimentos, discutiu  aspectos das práticas com os petianos presentes, muitas vezes 

se interessando em conhecer mais sobre outras questões de química não necessariamente 

relacionadas ao fenômeno observado e demonstrando interesse sobre o curso superior na área 

ou em áreas correlatas.2 

As atividades de divulgação científica, em um contexto geral, visam a aproximação do público 

com diversos aspectos do processo de produção de conhecimento científico, ou seja, através 

destas foi possível que diferentes questões referentes à ciência fossem apresentadas e discutidas 

com pessoas que desconheciam determinados fenômenos, com a finalidade de despertar a 

curiosidade e o interesse. A partir daí, o indivíduo é estimulado a buscar uma compreensão mais 

ampla do mundo científico, seja entendendo a importância do conhecimento científico seja 

buscando compreender fenômenos de diferentes graus de complexidade.3 

Já em relação aos petianos, há um consenso em relação ao desenvolvimento de suas capacidades 

de comunicação, uma vez que, ao se dispor a conversar com um público extremamente 

heterogêneo há a necessidade de se adequar a linguagem de acordo com a situação, de forma 

que se exige uma compreensão ampla dos conceitos envolvidos, o que estimula 

progressivamente as habilidades de divulgação de suas próprias ideias.1 

Um fato que foi percebido durante o evento foi que a população não possuía muito 

conhecimento sobre a UFSCar e suas atividades, de forma que algumas pessoas ficaram 

impressionadas quando descobriram que a universidade era pública. Isso possivelmente ocorre 

devido ao fato de que uma parcela da população tem, desde muito cedo, uma visão de que para 

entrarem no ensino superior seria necessário muito investimento, sendo esse, principalmente, o 

monetário. Essa parcela tende a ser composta, na maioria das vezes, por pessoas de idade 
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avançada, pois em sua época o estudo era menos acessível, e por comunidades mais carentes, 

em que o acesso a essas informações tende a ser limitado. 

 

Conclusões: 
Ao realizar o Química na Praça, foi possível concluir que o evento proporcionou aos petianos 

uma melhor capacitação em comunicar-se com o público, usando como instrumento a 

divulgação científica. Além disso, o evento auxiliou na concepção que cada petiano tinha em 

relação à importância do conhecimento científico, uma vez que à medida que as atividades eram 

realizadas, os petianos tinham a oportunidade de transmitir esse conhecimento para as pessoas, 

em uma linguagem popular.  

Ademais, foram levados ao público novos conhecimentos, explicitando a participação da 

química em seu cotidiano que, de certa forma, despertou a curiosidade da população a 

conhecimentos científicos, mais especificamente voltados para a química. Também foi levada 

a eles uma visão distinta sobre a universidade e suas atividades. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

“RadioSimpósio” foi o nome designado a uma bateria de palestras a respeito dos principais 

avanços na utilização da radiologia na prática médica. O simpósio foi pensado para o público 

acadêmico da área da saúde da região mato-grossense, gratuito, realizado no Centro Cultural 

da UFMT, campus Cuiabá, dia 06/10/2018, nos períodos matutino e vespertino. A 

organização do evento coube ao grupo Programa Educação Tutorial – PET Medicina-UFMT e 

a Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnósticos por Imagem (LAREDI), sendo os alunos 

responsáveis por organizar o espaço, contatar os palestrantes, sistematizar a ordem das 

palestras, realizar as inscrições e providenciar os materiais físicos necessários no dia. A 

discussão proposta é de suma importância para o acadêmico que futuramente atuará na área 

da saúde, principalmente na medicina, visto que os exames complementares de imagem são 

extremamente importantes para diagnóstico. Dessa maneira, o objetivo do projeto consistiu 

em promover e propagar de forma clara e objetiva as principais inovações na prática da 

radiologia, incluindo a utilização da tomografia computadorizada e da ultrassonografia, além 

de promover a discussão dos questionamentos que envolvem o tema, possibilitando à 

comunidade acadêmica o encontro com especialistas com a finalidade de aprofundar o 

assunto em discussão. Com a participação de aproximadamente 200 pessoas, o evento 

cumpriu com seu objetivo principal de renovar os conhecimentos acerca do assunto tratado – 

radiologia e outros exames de imagem.  Como também, permitiu o encontro com especialistas 

sobre a temática com a finalidade de aprofundar o assunto em discussão. 

 

Palavras – chave  

Complementação Curricular; Diagnóstico; Imaginologia; Comunidade; Atualização;  
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Introdução 

De acordo com o Dr. Celmo Celeno Porto, renomado autor brasileiro de Semiologia, a 

integração dos dados obtidos na anamnese e no exame físico com as noções de sensibilidade, 

especificidade, razão, verossimilhança e dos valores preditivos dos exames complementares, 

resultará na interpretação correta dos resultados obtidos nestes, facilitando o desfecho do 

diagnóstico do paciente (PORTO, 2013).  

 

Dessa forma, além de acurácia para colher a história do paciente e realizar seu exame físico, é 

de suma importância que o médico e demais profissionais da saúde apresentem destreza e 

conhecimento no momento dos exames complementares, tanto para pedi-los, quanto para 

relacioná-los com os outros dados e interpretá-los.  Devido à importância da radiologia da 

pesquisa médica no diagnóstico e prevenção de doenças e seu potencial tecnológico atual e 

futuro, são necessárias constantes avaliações sobre a dinâmica curricular desta matéria 

curricular que permeia a conduta propedêutica dos mais diversos protocolos de atendimento 

(KOURDIOUKOVA, 2011). Apesar da importância e da necessidade da imaginologia, a 

formação médica acadêmica ainda se apresenta deficitária na preparação do futuro 

profissional para lidar com tais exames.  

 

O PET Medicina busca de forma contínua interagir com a comunidade acadêmica em geral no 

intuito de promover ações que ampliem os conhecimentos globais da graduação para todos 

envolvidos nas ações, comunidade interna e externa à Instituição. Nesse contexto, o 

“RadioSimpósio” vêm como uma estratégia para auxiliar nesta demanda gerada pela 

comunidade acadêmica local, colaborando com o a ampliação dos conhecimentos no que 

tange, principalmente, aos exames de imagem, reunindo especialistas da área para 

disseminação deste conhecimento fundamental. 

 

Objetivou-se com o evento elucidar os principais avanços na utilização da radiologia na 

prática médica e para outros profissionais da saúde interessados na temática; conhecer as 

possibilidades de utilização da tomografia computadorizada e da ultrassonografia; promover a 

discussão dos questionamentos que envolvem a temática e possibilitar a comunidade 

acadêmica o encontro com especialistas da área com a finalidade de aprofundar o assunto em 

discussão.   

 

Metodologia 

O grupo PET Medicina e a Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnósticos por Imagem 

(LAREDI) em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato 

Grosso realizou o “RadioSimpósio”, com a participação de acadêmicos e profissionais da área 

da saúde. O evento foi gratuito para os participantes, com custeio advindo de doações de 

instituições privadas e com a utilização de recursos da própria Universidade.  
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O espaço recebeu especialistas, que por meio de palestras expositivas e de discussões com os 

presentes, trataram das atualizações referentes ao diagnóstico por imagem.  

 

As sete palestras que ocorreram no período matutino e vespertino abordaram, também, outras 

técnicas de diagnóstico por imagem – que tanto corroboram para a saúde da população. Para 

isso, foram convidados nomes de destaque nacional nas áreas de Radiologia. Os temas 

abordados foram: 1) Diagnóstico por imagem do trauma crânio-encefálico; 2) Diagnóstico por 

imagem do trauma raqui-medular; 3) Trauma abdominal infantil nos exames de imagens; 4) 

Avaliação do abdome agudo nos exames de imagens; 5) Diagnóstico por imagens do 

tromboembolismo pulmonar; 6) Gravidez ectópica nos exames de imagens; e 7) Doença 

hipertensiva específica da gestação e avaliações por imagens. 

 

A Coordenadoria de Extensão (CODEX) da UFMT foi a responsável pela certificação dos 

participantes do evento. 

 

Resultados e Discussão 

O evento foi realizado no dia 24 de novembro de 2018, no auditório do Instituto Nacional de 

Pesquisas do Pantanal (INPP), no campus da UFMT em Cuiabá – MT. No total foram 

realizadas oito horas de atividade. Participaram em torno de 200 pessoas, incluindo discentes 

e profissionais das áreas de Medicina, Fisioterapia, Biomedicina, Nutrição, Odontologia, 

Enfermagem entre outras áreas em geral.  

 

A comissão organizadora ficou surpreendida com a grande procura de muitas áreas da saúde, 

extremamente interessados nesta temática. E deste modo, ratificando o compromisso do nosso 

grupo PET com o “coletivo”, pois oportunizamos um momento extremamente importante 

para troca de saberes de forma rica e dinâmica. 

 

Para todos estes profissionais o acesso às noções básicas das indicações e interpretação do 

diagnóstico por imagem irá refletir nos resultados mais adequados ao atendimento primário à 

população em geral. Dessa maneira, o RadioSimpósio contribuiu com a ampliação dos 

conhecimentos destes profissionais de saúde acerca da temática.  

 

O evento possibilitou que profissionais e acadêmicos renovassem seus conhecimentos acerca 

do assunto tratado – radiologia e outros exames de imagem. Permitiu, também, a comunidade 

acadêmica, o encontro com especialistas sobre a temática com a finalidade de aprofundar o 

assunto em discussão. O RadioSimpósio superou as expectativas com muita troca de saberes e 

fazeres.  
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Conclusões: 

O “RadioSimpósio” permitiu que o público de acadêmicos e profissionais da saúde presentes 

se inteirassem sobre as peculiaridades que envolvem a radiologia diagnóstica, estimulando o 

interesse pelo tema e promovendo a discussão, com a presença de palestrantes de renome das 

áreas da Radiologia e Imaginologia, cumprindo os objetivos do evento. 

 

Os temas abordados contribuíram com o conhecimento dos congressistas, esclarecendo 

questões não comumente tratadas em eventos científicos acadêmicos no Estado de Mato 

Grosso. O evento também possibilitou a integração do grupo PET Medicina com a 

comunidade acadêmica dos diversos cursos da área da saúde, a interação no intuito de 

estabelecer parceria para futuras pesquisas nesta área de conhecimento. Assim, mostrou-se 

como um projeto transformador do espaço acadêmico, expandindo-o e inovando-o a fim de 

discutir, integrar e conhecer mais sobre relevantes temas. 

 

Neste evento a multiplicidade de experiências promoveu a ampliação da formação global 

daqueles que se beneficiaram desta ação, o incentivo à graduação e a indissociabilidade da 

tríade que, de maneira articulada, permitiu e promoveu o ensino, a pesquisa e a extensão. 
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EIXO TEMÁTICO: Inclusão como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

Atividade social e de extensão  realizada pelo grupo PET- Agronomia em parceria com 

hospital psiquiátrico da  cidade de Botucatu “Professor Cantídio de Moura Campos”, com o 

objetivo de promover a inclusão social e o desenvolvimento pessoal dos pacientes e a 

melhoria na qualidade de vida dos funcionários do mesmo por meio de realização de  oficinas 

de confecção de terrários com suculentas. 

 

Palavras-chave 

Inclusão social; autonomia; metodologia participativa; terrário; 

 

Introdução 

O processo de inclusão social encontra-se hoje indissociáveis das dinâmicas e políticas de 

informação, conhecimento, aprendizado e inovação, e dentre as disposições legais existentes 

em nosso país, é oportuno relembrar o Decreto Federal 3.298/99, que dispõe que a pessoa  

com deficiência deve ser incluída em todas as iniciativas governamentais, respeitadas as suas 

peculiaridades. A ninguém é lícito, pois, ignorar a responsabilidade por sua própria inclusão e 

dos demais nos mais variados espaços sociais uma vez que as relações entre a cultura e o 
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 PETiano tutor do grupo PET Agronomia e docente do Departamento de Engenharia Rural  da Universidade 

Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” - UNESP 
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indivíduo não permaneceram as mesmas com as transformações sociais e sendo assim, como 

bem coloca Crochik (1997) "se antes o indivíduo podia aderir à ideologia pela sua 

racionalidade, atualmente a adesão deve envolver mecanismos psicológicos que o impeçam 

de perceber a sua irracionalidade". Desta forma, a implementação de ações e processos 

participativos é parte importante na construção da autonomia e emancipação de segmentos 

sociais que vivem intensos processos de exclusão, sendo que as atividades devem ter 

dimensões concretas e objetivas e estar ancoradas na construção compartilhada do 

conhecimento.  

Na cidade de Botucatu, o único hospital psiquiátrico existente é o Hospital “Professor 

Cantídio de Moura Campos”, público-estadual, e possui como uma importante vertente o 

serviço intensivo extra-hospitalar, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e as 

Oficinas Terapêuticas, que são referência para a região. As atividades extra-hospitalares tem 

como principal objetivo uma maior participação e envolvimento da família no tratamento e a 

reinserção social dos pacientes, e são baseadas nos objetivos traçados durante o projeto de 

criação do primeiro CAPS da cidade, em 1999:  “1) Atender os usuários portadores de 

sofrimento mental, evitando ao máximo as internações psiquiátricas; 2) Desenvolver trabalho 

interdisciplinar que permitisse aos usuários e profissionais potencializarem suas capacidades; 

3) Oferecer à clientela uma proposta terapêutica alicerçada no respeito às suas singularidades; 

4) Atuar frente à comunidade possibilitando melhorar a compreensão da doença mental, 

sensibilizando-a para novas práticas de assistência; 5) Integrar-se à rede de serviço de saúde 

de Botucatu e região atuando como um serviço de referência e contra-referência; 6) Oferecer 

campo para ensino, pesquisa e aprimoramento profissional.” (Projeto Terapêutico do CAPS 

Espaço Vivo, 1999). 

 

Metodologia 

Para cada público utilizou-se uma maneira diferente, porem ambas baseadas na metodologia 

participativa que visa transmitir o conhecimento de forma mais pratica e objetiva, visando 

mostrar o funcionamento e criação dos terrários, tendo um numero máximo de 20 

participantes por oficina. 

Para os funcionários a dinâmica teve inicio com a apresentação de slides com diversas fotos, 

ilustrando a historia do surgimento dos terrários, seus objetivos de uso, materiais necessários 

para a elaboração, diferentes modelos, utilizações, recipientes diversos, etapas de montagem e  

suas funções. Ao final fez-se uma montagem demonstrativa, para que os participantes 

pudessem visualizar como deveriam montar seus terrários, os materiais para a elaboração 

foram dispostos separadamente sobre a mesa  de modo a facilitar o acesso e a visualização de 

todos, com isso  foi possível auxiliar individualmente cada participante na produção. 

Para a realização da oficina com os pacientes da Oficina Girassol, os slides foram substituídos 

por uma cartolina com o modelo ilustrado de um terrário para apresentação mais lúdica. 

Iniciamos com uma apresentação pessoal, tanto dos petianos quanto dos participantes, para 

que eles se sentissem mais a vontade com a nossa presença, e depois os pacientes foram 

questionados sobre a utilidade, materiais necessários, etapas da elaboração e suas funções 
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Para o microecossistema que ali seria formado, instigando-os a perceber a importância do 

trabalho que eles iriam realizar. Durante o desenvolvimento atividade, cada petiano auxiliou 

dois pacientes, onde foi confeccionado primeiramente um terrário para cada, e em seguida um 

por dupla, estimulando o trabalho em equipe. Por fim, eles deram seu relato pessoal sobre 

como foi realizar a atividade: do que mais gostaram, como foi ter o contato com a terra, com 

as suculentas, com as pedras, como foi trabalhar em equipe e em que lugar de suas casas 

colocaria o terrário. A confecção individual pôde então ser levada para casa, para ser cuidado 

junto com sua família, enquanto os confeccionados em dupla foram levados até um espaço 

dentro da própria Oficina Girassol, onde ficariam também aos cuidados dos pacientes, mas 

diferente dos levados para casa seriam cuidados de uma maneira coletiva, pelos pacientes em 

conjunto, ambos os destinos tiveram o objetivo de estimular a importância do cuidado com a 

natureza e do trabalho em equipe dentro e fora de casa. 

 

Resultado e discussões  

As oficinas foram bem sucedidas e receberam diversos feedbacks positivos, sendo que dentre 

eles destaca-se o da Psicóloga da Oficina Terapêutica Estação Girassol, Maíra Aparecida 

Soares Albano, que acompanhou toda a realização das atividades e diz: “Observamos que os 

alunos foram organizados, pontuais, atenciosos, pacientes, mostraram (cartaz com desenho) e 

falaram linguagem simples e direta aos usuários presentes e apresentaram domínio do 

assunto... Destaco o empenho de todos em apoiá-los (quase individualmente) na elaboração e 

conclusão da atividade. Nossos usuários puderam interessar-se por algo e executar, construir, 

gerar algo do início até o final, situação que muitas vezes é difícil para eles. Eles também  

puderam refletir sobre a importância do cuidar, seja ele destinado a si próprio (auto cuidado), 

ao outro e a elementos da natureza”.  

Para os pacientes, a oficina além de promover e incentivar o cuidado com a natureza e o 

trabalho em grupo serviu para realização de um grande link entre a mesma e o cuidado e 

higiene pessoal e o bem-estar individual, feito pela psicóloga presente no local. Pelo viés da 

terapia ocupacional, a atividade proporcionou estímulos sensoriais e motores, uma vez que se 

foi trabalhado com diferentes texturas, como a da areia, das pedras e das cascas de pinus, e a 

confecção fio realizada dentro de recipientes (potes de azeitona, por exemplo) e seguiu uma 

ordem de montagem e colocação dos materiais.  

Para os funcionários a oficina foi realizada com objetivo ergonômico, visando a melhoria da 

qualidade de vida do trabalhador, no primeiro momento fomos convidados a oferecer a 

oficina para os funcionários como uma das atividades em comemoração ao aniversário do 

hospital/complexo chamado “festidio”, como o numero de interessados por essa atividade foi 

grande fomos convidados pela comissão de bem estar do trabalhador (NEESMT) para 

realizarmos novamente a oficina em outra data, com os funcionários que não conseguiram 

participar da primeira vez.  
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Conclusão 

A atividade desenvolvida promoveu além de grande crescimento pessoal e coletivo para os 

membros Grupo PET-Agronomia, bem- estar aos trabalhadores do hospital e a inclusão social 

e o desenvolvimento da autonomia dos usuários, cumprindo assim os objetivos escritos no 

manual de orientações básicas – PET com relação a projetos de extensão que visem atingir a 

população que está à margem da sociedade. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Tranformação.  

 

 

RESUMO: 

Os alunos ingressantes do curso superior se deparam com uma realidade 

acadêmica totalmente diferente de sua realidade de costume. Ao se inserir nesse novo 

campo se faz necessário que tenham recepções para que o mesmo sofra um menor 

impacto, a partir disso o PET Nutrição desenvolve a atividade intitulada “Semana do 

Fera” para amenizar as dificuldades dos novos alunos diante desse meio. Essa atividade 

acontece na primeira semana do período letivo levando diversas atividades que 

promovem discussão sobre o curso, funcionamento da grade curricular, retirar dúvidas 

sobre a instituição e levar atividades de lazer. É necessário atividades desse caráter pois 

é levada informações importantes para vivência acadêmica, e momentos em que o 

calouro pode se sentir acolhido nesse novo momento facilitando a permanência no curso 

e auxilia na criação de novos laços entre os calouros e veteranos. Sendo assim, a 

atividade tem bastante importância já que depois da inserção da semana os alunos tem 

consigo uma visão maior diante de seus direitos e deveres, e um apoio maior no início 

do curso.  

PALAVRAS CHAVES: “ Recepção” “Saúde Coletiva ” “PET” 
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INTRODUÇÃO: 

O ingresso na universidade se torna um dos momentos mais memoráveis e 

marcantes na vida das pessoas que ingressam no ensino superior. Ao ingressar nas 

universidades os novos alunos conhecidos também como “feras” ou “calouros” se 

encontram em um novo e diferente ambiente, esses fatores juntos com a preocupação de 

ter um bom desenvolvimento acadêmico e tirar boas notas levam a um alto índice de 

desistência nos cursos superiores (SANTOS; MOGNON; LIMA et. al. 2011). 

As primeiras experiências proporcionadas pelas universidades aos “calouros”, 

são atividades fundamentais para auxiliar em sua permanência no curso, para a nova 

fase em sua vida e para o seu sucesso acadêmico enquanto discente e também como 

individuo, visto que por mais que aparentam estar preparados de fato para esta nova 

experiência em suas vidas, os mesmo se encontram em uma situação o tanto quanto 

vulnerável a transformarem esse sucesso em fracasso, por não manterem o foco para o 

qual se proporão. (OLIVEIRA et al., 2010). 

Ser universitário se torna para muitos ficar longe de sua família e amigos, residir 

em uma cidade totalmente distinta de sua cidade de costume, ter novas 

responsabilidades e aprender a conviver com novas pessoas totalmente diferentes, ser 

estudante universitário se torna aprender a partir de uma nova didática totalmente 

diferente da didática utilizada no ensino médio. Dessa forma, o modo em que os 

estudantes são inseridos na universidade é muito importante, pois a mesma pode 

diminuir o impacto do novo e diferente ambiente (BELLODI, 2004). 

Para Costa et al.,(2017)pode-se destacar inúmeros pontos positivos na recepção 

acolhedora dos calouros, entre eles: 1) O estreitamento das relações entre os estudantes; 

2) Redução nos números de evasão dos discentes; 3) Estabelecimento de vínculo entre 

ingressantes, veteranos, docente e demais servidor. 

O Programa de educação tutorial PET é uma modalidade acadêmica em cursos 

de graduação que tem como objetivo melhorar a qualidade de formação universitária, 

por meio de atividades articuladas aos três pilares acadêmicos: ensino, pesquisa e 

extensão (BRASIL, 2006). 

A partir disso, é importante que tenham recepções para os calouros para que os 

mesmos tenham um menor impacto nos seus primeiros dias no contexto universitário. O 
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grupo 

PET 

Nutrição desenvolve a atividade intitulada “Semana do Fera”, que tem como objetivo 

principal auxiliar os ingressantes do curso de nutrição promovendo informações com 

relação à profissão escolhida e à universidade em geral, além de promover momentos de 

lazer e diálogos sobre assuntos importantes para formação acadêmica. 

 

METODOLOGIA: 

 

A atividade denominada “Semana do Fera Nutrição” é idealizada pelo Grupo  do 

Programa  de  Educação Tutorial ( PET) Nutrição – UFCG campus Cuité,  o  qual  é 

composto  por  dez membros, sendo uma tutora, e nove “petianos” bolsistas. Acontece 

todo início de semestre, geralmente na primeira semana de aula do período letivo, onde 

há a elaboração de uma programação com atividades e ações que buscam informar 

diversos assuntos relacionados tanto ao curso de nutrição, quanto à instituição, tendo em 

vista que os alunos aprovados iniciam o curso sem ter conhecimento sobre a legislação, 

funcionalidade, burocracia, deveres e direitos do aluno. Essa atividade é desenvolvida 

com o apoio do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Nutrição e Saúde Coletiva (Núcleo 

penso). 

O contato inicial para informar sobre oobjetivo do evento se dá por meio virtual, 

no qual todos têm acesso e conhecimento à programação.O primeiro dia inicia-se na 

segunda-feira e conta com a realização da aula inaugural, habitualmente ministrada por 

um (a) profissional de nutrição convidado (a), descrevendo sua trajetória na academia, o 

desafio de viver longe de casa, como também que é possível superar qualquer obstáculo, 

incentivando-os à permanência no curso.  

O segundo momento acontece na terça-feira com a apresentação do curso 

ministrado pelos “petianos” que tem como abordagem o fluxograma, pré requisitos em 

disciplinas, choque de horário, atividades complementares juntamente com carga 

horário necessária, e os pilares da universidade, ou seja, pesquisa, ensino e extensão. 

Em seguida, há apresentação dos grupos de pesquisa de acordo com as áreas da 

Nutrição, no qual cada representante tem um momento de fala em roda de conversa para 

discorrer sobre a linha de pesquisa desenvolvida, forma de seleção para o ingresso, e pré 

requisitos para permanência. 
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Na quarta-feira, no museu do homem do curimataú, localizado no município de 

Cuité, acontece a terceira atividade, tendo como proposta um cinema, contando com o 

apoio do projeto de extensão do PET Nutrição “Cine Cidadania” com a exibição de um 

filme no intuito de gerar uma reflexão e discussão a respeito da temática ao longo da 

trama. Ao final, o dialogo se dá através uma roda de conversa, uma vez que todos os 

ingressantes podem interagir e relacionar a ficção com a realidade. 

A temática escolhida para a quinta-feira, quarta atividade, é uma roda de 

conversa com Nutricionistas formados pela UFCG – campus Cuité que relatam sobre as 

experiências ao longo do curso e a prática profissional com vivencia em especialização, 

mestrado, doutorado, residência, e em atendimentos ambulatoriais.  

Por fim, no quinto e ultimo dia de atividades, realizado na sexta-feira, ocorre o 

encerramento com música, que conta com o apoio do projeto de extensão do 

PET“Nutrição e Música”, levando um momento de interação e meditação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

É necessária atividades com esse caráter, pois nota-se que tanto os discentes 

novatos quanto os veteranos nem sempre tem os conhecimentos completos sobre os 

seus direitos, deveres, sobre espaço que está inserido, às vezes resultando em uma falta 

de conhecimento dos serviços existentes, postura passiva dentro da universidade ou até 

a perda de oportunidades como as de obtenção de auxílios estudantis.  

Todos os resultados previstos foram alcançados, assim, esclarecendo assuntos 

pertinentes para os alunos, facilitando principalmente o momento inicial da sua 

graduação e garantindo um melhor protagonismo estudantil durante o decorrer do curso. 

 Ficou nítida a satisfação dos discentes iniciantes no curso ao decorrer das 

apresentações. Foi possível ouvir relatos gratificantes oriundo dos mesmos, que 

relataram o quanto essa recepção foi importante para a permanência no curso e na 

cidade.  

As maiores dificuldades que foram observadas ao longo da fala de cada discente 

foi em questões relativas a vínculo familiar, distancia da cidade natal, a falta de 

conhecidos na cidade, e a adaptação à carga horária do curso, mas com as diversas 

conversas, com os relatos dos convidados e dos “petianos”, os “calouros” enfatizaram o 
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quanto se sentiram seguros, acolhidos e estimulados a encarar e seguir no curso, e o 

mais importante, entenderam o real intuito da atividade, que não estão sozinhos. Sabe-se 

que a falta de um maior conhecimento sobre o que é a universidade e o que esperar dela, 

tanto em termos acadêmicos quanto pessoais, é um fator que pode concorrer para as 

dificuldades de adaptação (BARDAGI, 2007; SANTOS & MELO-SILVA, 2003). 

O ato de acolher os calouros pode ser compreendido, muitas vezes, como apenas 

uma questão de hospitalidade, entretanto, a literatura mostra que vai, além disso, trata-se 

de uma oportunidade para construir um espaço fenomênico, possibilitando estabelecer 

uma relação entre os sujeitos que acolhem e os que são acolhidos, o que 

consequentemente favorece para os sentimentos de empatia e interação entre os 

envolvidos (SANTOS; PERAZZOLO; PEREIRA, 2014). 

A comunicação estabelecida pela empatia entre veteranos e calouros pode ser 

um fator determinante para que se suscite um dialogo mais fluido, com minimização das 

possíveis diferenças (SANTOS; PERAZZOLO; PEREIRA, 2014). Assim, torna-se 

notório que o estimulo e a integração social dos estudantes é de suma importância, uma 

vez que o IES (Ingresso em uma Instituição Superior) tem um papel fundamental na 

formação da identidade dos novos universitários, bem como, na construção de uma rede 

de apoio ao acadêmico, afim de auxiliá-lo frente às necessidades e 

desafios(TEIXEIRA,2008). 

 

CONCLUSÃO: 

Sendo a “Semana do Fera” uma semana que trás consigo informações que 

direcionam o aluno ingressante ao universo acadêmico, bem como as diversas formas de 

participação pro ativa  dentro do curso de nutrição, percebe-se a eficácia no 

desenvolvimento desta ação, uma vez que a mesma proporciona a criação de  vínculos e 

trocas de experiências que superam  medos entre outros emblemas.  

Sendo assim é possível afirmar que depois da inclusão de uma semana exclusiva 

para os feras, voltada para oferecer apoio, as respostas dos alunos mudaram em relação 

ao saberes sobre seus direitos, e os meios para alcançar essa realização, como também 

no cumprimento dos seus deveres, proporcionando, desta forma, um maior adesão ao 

curso e possíveis meios de alcançar a tríade universitária. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

Existem vários motivos para o alto índice de evasão dos cursos de graduação, tais como sua 

escolha equivocada, não adaptação com o meio acadêmico, falta de integração com 

professores e colegas entre outros. Com o objetivo de reduzir a evasão do curso de 

Engenharia de Alimentos, foi promovida a recepção Calourosa aos ingressantes, com o intuito 

de acolher os calouros e reduzir os impactos da transição entre ensino médio e superior. A 

atividade iniciou no primeiro dia de aula e teve continuidade durante todo o semestre, com 

realização de aulas práticas e oferta de oficinas com temas específicos. Foi percebido um 

impacto positivo da atividade com a redução de 36% na taxa de evasão do curso. 

 

Palavras – chave  

Calouros; Ensino Superior; Adaptação. 

 

Introdução 

A transição do ensino médio para o ensino superior é algo delicado, responsável pelos 

maiores índices de fracasso ao longo do primeiro ano. Três especificidades de ensino superior 

tornam este momento mais difícil: o ensino superior exige autonomia dos estudantes, prepara 

o aluno para a vida profissional e o graduando é livre para decidir entre permanecer ou não no 

curso (COULON, 2008). Os primeiros momentos da fase de transição e adaptação são de 

fundamental importância para garantir a permanência no curso, bem como a forma como este 

estudante irá se envolver e lidar com a vida acadêmica, aqueles que se adaptam mais 

facilmente terão maiores chances de possuir um melhor desempenho acadêmico (TEIXEIRA, 

DIAS, WOTTRICH e OLIVEIRA, 2008). 

 

 

 

                                                
1 PETiana discente bolsista do grupo PET EngAli e discente do curso Engenharia de Alimentos da Universidade 

Federal de Goiás – UFG. 
2 PETiana docente tutora do grupo PET EngAli e docente do curso Engenharia de Alimentos da Universidade 

Federal de Goiás - UFG. 
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As instituições de ensino, tanto nacionais quanto internacionais, são afligidas pelas 

elevadas taxas de evasão. Com isso, buscam-se suas causas, uma vez que alunos que 

ingressam na universidade, mas não a concluem são desperdícios sociais, acadêmicos e 

econômicos (SILVA FILHO, 2007). A conclusão do curso superior é uma prerrogativa que 

nem todos os estudantes conseguem atingir. Existem vários motivos para a desistência de um 

curso, como exemplo, a escolha equivocada da graduação, a dificuldade de se adaptar ao 

curso, falta de integração com professores e demais estudantes, entre outros. (BARDAGI e 

HUTZ, 2005, 2014). 

É observado que a taxa de evasão no primeiro ano do curso é entre duas e três vezes 

maior do que nos anos seguintes. Somado a isso, nos estudos acerca desse assunto é mostrado 

que, na maior parte das vezes, esses níveis elevados dizem respeito a questões acadêmicas, as 

expectativas dos alunos em relação à sua formação e a integração do mesmo com a instituição 

(SILVA FILHO, 2007). 

A partir dessa perspectiva, a Recepção Calourosa surgiu com o intuito de diminuir os 

impactos causados na transição entre o ensino médio e o superior e reduzir os fatores que 

promovem os elevados níveis de evasão. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi avaliar como 

essa ação, realizada pelo grupo PET Engenharia de Alimentos, auxiliou na redução da evasão 

do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás. 

 

Metodologia 

A Recepção Calourosa acontece com os calouros do curso de Engenharia de 

Alimentos, da Escola de Agronomia, da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Goiânia 

(GO). A recepção é uma atividade realizada pelo grupo PET no início do primeiro semestre 

letivo e conta com o apoio de todos os Grupos de Estudo e Empresa Júnior da graduação, 

além da Diretoria da Escola de Agronomia. 

A atividade é separada em 3 momentos distintos: a recepção que é realizada no 

primeiro dia de aula, onde os discentes conhecem a estrutura do curso e da Escola de 

Agronomia, além de um momento de integração com os demais estudantes, os Grupos de 

Estudo e Empresa Júnior. Em um segundo momento, acontece as Oficinas de Estudo, na qual 

membros do grupo PET ministram aulas sobre as matérias presentes na grade do primeiro 

semestre em que há um alto nível de reprovação. No terceiro momento, são realizadas aulas 

práticas com os alunos, durante a disciplina de Introdução a Engenharia de Alimentos, 

permitindo que o contato com a industrialização de alimentos seja imediato, visto que 

disciplinas com estes temas são ministradas somente no terceiro ano de graduação. 
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Resultados e Discussão 

De acordo com os dados do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA), em 2017 e 2018, ingressaram no curso de Engenharia de Alimentos, 81 e 80 

alunos, respectivamente, e a taxa de evasão foi de 27% em 2017 e 17,5% em 2018 (Figura 1). 

Pode-se perceber uma redução de 36% na taxa de evasão, mostrando o impacto positivo da 

Calourosa para a permanência dos alunos no curso, visto que há inúmeros motivos de 

desistência de um aluno durante a graduação. 

 

Figura 1: Evasão do curso de Engenharia de Alimentos nos anos de 2017 e 2018 em 

relação ao número de ingressantes. 

 

 
 

Alunos com maiores números de repetência, e notas baixas, têm grandes chances de 

desistirem do curso superior em que estão matriculados, fazendo com que o acadêmico fique 

desestimulado a continuar no curso (DIAS, 2010). O auxílio com as oficinas contribuiu 

significativamente para o aumento no desempenho dos alunos nas disciplinas, principalmente 

nas matérias de engenharia: cálculo, física e álgebra, visto que o ingresso no curso é anual, e 

as matérias também são ofertadas anualmente.  

A realização de aulas práticas de processamento de alimentos, também contribuíram 

grandemente como um apoio ao aluno, exemplificando a prática executada durante a 

graduação que se faz presente com maior frequência a partir do terceiro ano, além de ser uma 

possível área de atuação em um futuro profissional.  

 Os motivos de evasão de um curso estão atrelados a fatores relacionados às 

características individuais do estudante, e, fatores internos e externos à instituição. Se por um 

lado ela pode ser decisão do aluno, por motivos pessoais, por outro lado, pode ser resultante 

de fatores acadêmicos, como frustração nas expectativas com o curso, o mercado de trabalho           
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pouco atraente, problemas financeiros, dentre outros (SILVA, 2012). A partir de então, cabe a 

Universidade oferecer apoio ao estudante, melhorando a integração acadêmica e 

possibilitando a imersão dos grupos existentes com os calouros a fim de apoiá-los na fase de 

adaptação. 

 

Conclusão 

A Recepção Calourosa proporcionou aos calouros um maior acolhimento e 

familiarização com a realidade universitária.  As diferentes atividades realizadas contribuíram 

para a redução da taxa de evasão do curso de Engenharia de Alimentos.  
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           PET GEOGRAFIA, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco. 
 

         EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 
 

Resumo 
A atividade de recepção realizada pelo PET Geografia - UFPE com apoio do Diretório Acadêmico (DAGEO),                
buscou expor aos calouros o funcionamento do curso de Geografia através de apresentações das áreas de                
pesquisa, ensino e extensão ligados ao Departamento do curso de Geografia, a fim de acolher os novos                 
estudantes. Além disso, ocorreu a entrega de cartilhas explicativas com diversas informações sobre a instituição               
de ensino. O PET Geografia explanou diversas atividades, além de garantir aos calouros o apoio necessário no                 
decorrer da graduação sobre a importância do programa para o departamento de Ciências Geográficas, de modo a                 
incentivar a integração dos novos alunos, no que diz respeito ao meio acadêmico. Ademais, com intuito de                 
promover a importância do cuidado com a saúde mental, o PET proporcionou durante o acolhimento uma                
programação voltada a essa temática devido a sua extrema relevância na academia, principalmente por se tratar                
de uma questão fundamental para um melhor desempenho acadêmico e pessoal.  
 
Palavras-chave 
 PET. Acolhimento. Saúde mental. 
 
Introdução 

O início da vida acadêmica para os estudantes, principalmente os jovens que acabam de              
sair do ensino médio, é algo que envolve uma carga de sentimentos que englobam muitas               
curiosidades, expectativas e inúmeras indagações. Nesse viés, com o objetivo de compreender            
as experiências durante o primeiro ano na universidade torna-se de grande relevância para o              
desenvolvimento no ensino superior dos estudantes esse acolhimento, pois esse novo ciclo é             
um palco digno de bastante atenção. Além disso, colocar em prática a filosofia             
didático-pedagógica do programa que visa promover o trabalho em equipe e trazer melhorias             
para graduação por meio de atividades coletivas, o Programa de Educação Tutorial (PET)             
Geografia, em parceria com o Diretório acadêmico do Departamento de Ciências Geográficas            
da Universidade Federal de Pernambuco (DAGEO), buscou desenvolver durante os dias 31 de             

1 PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Geografia UFPE e discente do curso de Geografia da 
Universidade Federal de Pernambuco. 
² PETiano/a discente (não-bolsista) do grupo PET Geografia UFPE e discente do curso de Geografia da 
Universidade Federal de Pernambuco. 
³ PETiano tutor do grupo PET Geografia UFPE e docente do Departamento de Ciências Geográficas da 
UFPE. 
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Janeiro e 18, 19 de Fevereiro uma recepção para os calouros dos cursos de Licenciatura e                
Bacharelado em Geografia.  

Foram elaborados momentos de integração e acolhimento para os novos ingressantes na            
instituiçäo, em que foi possível pôr em prática temáticas voltadas para o desenvolvimento             
pessoal desses estudantes como uma palestra sobre saúde mental- uma abordagem considerada            
de extrema importância para o início desse novo ciclo. Vale ressaltar que a ideia de acolher                
esses estudantes é um projeto não apenas do início das aulas, mas contínuo, pois o PET visa                 
estreitar os laços com a graduação, para assim contribuir de maneira ativa na formação              
pedagógica dos graduandos. Além disso, o real significado de integrar tem como principal             
objetivo envolver e colaborar com o crescimento um do outro de modo que essas relações               
interpessoais venham fazer parte da construção de todos, com o intuito de possibilitar o              
melhor desempenho dos estudantes e futuros profissionais. 
  
Metodologia 

A programação se iniciou no dia 31 de Janeiro de 2019, em frente ao Centro de Ciências                 
Sociais Aplicadas (CCSA), no qual o PET Geografia juntamente com o DAGEO e alguns              
alunos do curso, recepcionaram os primeiros ingressantes no dia da matrícula em um enorme              
acolhimento no campus. Na ocasião foi entregue uma cartilha com diversas informações sobre             
o Campus da Universidade. Já no dia 18 de Fevereiro de 2019, o atual coordenador do curso e                  
por sinal, o tutor do PET Prof. Dr. Ranyére Nóbrega foi apresentado e cedeu uma conversa                
com um viés de apresentação geral do curso e suas abordagens. Assim como, a Prof. Dr.                
Sunamita Iris que cedeu uma palestra acerca do mercado de trabalho para os futuros              
licenciados e bacharéis de Geografia. Em seguida, o auditório foi dividido em 2 grandes              
grupos e foram acompanhados por PETianos e alunos da graduação com o intuito de              
apresentar o departamento, juntamente com os grupos de pesquisa e inclusive a sala do PET.  

  
  Figura 01: apresentação do Departamento de Ciências Geográficas (DCG) 

 
Fonte: Thiago Moura 
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Um dia após, 19 de Fevereiro de 2019 a palestra “Saúde Mental e Felicidade” oferecida               
pelo Prof. Dr. Bruno Severo Gomes, na qual foi possível demonstrar a preocupação e              
compromisso da tríade do PET com a graduação através do acréscimo da discussão de              
problemáticas que afetam a saúde emocional dos discentes, bastante comum nas           
universidades. Como também, possui o intuito de promover mudanças nesse meio e            
melhorá-los na questão do bem-estar da mente e não o contrário.  

Por fim, através de um formulário Google, foram realizados alguns questionamentos para            
que pudesse ser obtido um feedback dos que passaram pela experiência e vivenciaram a              
recepção. Nesse questionário online foi solicitado que de primeira, se identificassem com seus             
nomes e turnos, logo após, existiam algumas respostas com uma escala de 0 (maior              
insatisfação) e 5 (de maior satisfação) para responder algumas indagações. A primeira “Como             
que foi a recepção dos calouros para você?” simples e direta, solicitava a numeração citada               
anteriormente e em seguida, uma pergunta muito importante: “ A Geografia era a sua 1ª opção?               
Se não, a recepção teve algum papel de mudança no seu pensamento ou te deixou mais                
empolgado?” com o único poder de informar como que foi digerida pelos calouros e se               
apresentou extrema importância a ponto de marcá-los e até de se sentirem mais integrados ao               
curso que até fora mais uma pergunta, se de fato eles se sentiram bem incorporados na                
universidade logo nos primeiros dias. E por fim, foi solicitado que os avaliados pudessem              
escrever em um parágrafo algumas expectativas da época, de acordo com suas memórias. 
 

Figura 02: a palestra “Saúde Emocional e Felicidade” pelo Prof. Dr. Bruno Severo 

 
Fonte: Thiago Moura 

 
Resultado e Discussão 

Através das observações diretas, o grupo PET Geografia percebeu a necessidade de            
organizar uma recepção diferenciada dos anos anteriores, tendo como objetivo um           
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acolhimento transformador que fizesse os calouros se sentirem integrados e bem informados            
sobre a universidade. Nesta perspectiva, a recepção dos calouros do curso de Geografia da              
UFPE do ano de 2019 incluiu a participação ativa dos veteranos, DAGEO e do PET Geografia                
que em conjunto montaram um acolhimento cordial na qual foram feitos cartazes com             
mensagens positivas. Os novos integrantes da academia foram abraçados e pintados em uma             
recepção satisfatória, uma vez que o programa tem como objetivos principais a integração,             
considerou-se que os grupos de Tutoria são um espaço privilegiado para a recepção dos novos               
alunos – os calouros. Tendo em vista a preocupação com os estudante que estão iniciando uma                
etapa da vida até então desconhecida foi preparada uma recepção diferenciada, no qual, os              
novos integrantes tiveram instrução de como se nortear na universidade, palestras sobre saúde             
mental e o mercado de trabalho. Segundo Martins MA(2001), tal como uma criança, o aluno               
também passa por angústias que precisam ser digeridas e devolvidas a ele como elementos              
toleráveis. Nesse contexto, se o estudante também encontra um ambiente continente para suas             
angústias, seu aprendizado e desenvolvimento emocional poderão ser favorecidos. Conforme          
mencionado anteriormente, para melhor entendimento da problemática foi aplicado um          
questionário aos alunos recepcionados tendo como objetivo colher relatos de como foi a             
experiência de ser acolhidos na universidade para que dessa forma fosse possível obter             
resultados relevantes que levam a configuração do gerenciamento psicológico do novo           
ingressante em um ensino superior. 
 
Vejamos alguns resultados: 
●  80 % dos entrevistados responderam que a recepção obteve nível máximo de satisfação;  
● 90 % afirmaram que o curso de Geografia foi a sua primeira opção e a acolhida os deixaram                   
confiantes, os outros 10% ainda estão tentando se desenvolver no curso; 
● Todos os calouros estavam com muitas expectativas entre elas, o desejo de se sentir               
integrado foi a que predominou;  
●  80% dos entrevistados responderam que obtiveram nível máximo de satisfação.  
  
Após a coleta das respostas partiu-se para a análise dos dados na qual foi visto que o objetivo                  
do PET Geografia de promover a acolhida de forma que houvesse de fato o sentimento de                
integração e de confiança dos calouros foi alcançada. 
 
Considerações finais  

A recepção dos calouros de geografia tornou-se um projeto de suma relevância para o              
PET e até para a nova comunidade ingressante no ensino superior. Nesse sentido, por              
constituir-se de um tripé baseado em ensino, pesquisa e extensão fez-se necessário promover             
desde os primórdios atividades que visassem a integração e acolhida dos estudantes dentro do              
novo espaço de convivência acadêmica (UFPE). 

Além disso, é válido fomentar que o processo de integração deu se antes mesmo dos               
encontros presenciais dentro da instituição através da interação nos veículos de informações, a             
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fim de propiciar um momento de ajuda e troca de informações não só no coletivo mas                
partindo de um pressuposto individual de acordo com a demanda de cada um. Por fim,               
estabelece-se uma relação de confiança, repasses de informações e vivências entre discentes,            
docentes e a comunidade acadêmica de forma geral. Ademais, os três dias de recepção nos               
propiciaram experiências outrora nunca vivenciadas, pode-se afirmar que as lições          
desenvolvidas durante este período fortaleceram não só o programa e o curso de geografia,              
mais os vínculos internos de forma lúdica.  

Apesar dos dados favoráveis, o nivelamento trazido por essa atividade deve ser tratado             
como ato de constante aprimoramento e avaliação dos objetivos perante as dificuldades            
encontradas corriqueiramente dentro da universidade. Em suma, vale salientar as          
contribuições para a formação acadêmica dos realizadores das atividades, no que tange a             
experiência ativa e constante processo de aprendizado.  
 
Referências  
BELLODI,. Martins MA. Projeto tutores:da Proposta a implantação na graduação da           
faculdade de medicina da Universidade de São Paulo ( FMUSP) .Rev Hosp Univ.2001;             
11:52-58 
BRASIL.Ministério da Educação. Manual de Orientações Básicas. Brasília: Ministério da          
Educaçäo, 2006; 8 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de transformação 

 

 

Resumo 

Os primeiros anos da vida acadêmica são marcados por experiências relevantes que se 

tornam inteiramente importante para a permanência no curso superior. O ambiente 

universitário não está somente ligado à formação profissional, mas também com a 

integração sócio emocional vivida pelos estudantes nos anos iniciais da graduação. 

Como forma de adaptação à vida universitária os integrantes do grupo Pet Agronomia 

desenvolvem atividades sociais que estimulem o desenvolvimento das relações 

interpessoais de maneira prazerosa do alunado. Com o propósito de despertar o interesse 

acadêmico, proporcionando além de conhecimentos básicos e fundamentais, desejar 

boas-vindas aos novos ingressantes, a cada início de período letivo é realizada uma 

atividade que busca recepcionar os calouros e os direcionarem a uma visita aos diversos 

setores da universidade, desenvolvimento de palestras, momento de apresentação do 

curso, tendo como objetivo informar e apresentar o universo de ações acadêmicas 

ofertados pela IES. Obtendo assim resultados satisfatórios e afirmativos que as 

atividades desenvolvidas pelos petianos obtiveram êxito à medida que os conteúdos 

apresentados foram absorvidos pelos alunos de forma eficiente proporcionando uma 

troca de experiência. 

 

Palavras – chave: 

Alunos ingressantes; adaptação; integração; vida acadêmica. 
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Introdução 

Durante o início da vida acadêmica, as experiências adquiridas são de grande 

relevância para a permanência no ensino superior e para o êxito dos estudantes 

(PASCARELLA; TERENZINI, 2005; REASON, TERENZINI & DOMINGO, 2006). 

 A vivência universitária não se resume à formação profissional, principalmente 

nos anos iniciais, em que os jovens que concluíram o ensino médio, recém-ingressos na 

universidade, acabam se deparando com impactos com as mudanças da forma de vida, 

que vão além da formação profissional, implicando nas questões de relações sociais 

como também no psicológico do ingressante (ALMEIDA; SOARES, 2003).  

Se adaptar à universidade está relacionado com integrar-se socialmente com as 

pessoas desse novo contexto, isso pode ser feito através da participação em atividades 

sociais que permitam o desenvolvimento de suas relações interpessoais de maneira 

satisfatória (DINIZ; ALMEIDA, 2006; PASCARELLA; TERENZINI, 2005). 

Dessa forma, a atividade de recepção dos ingressantes realizada pelo PET – 

Agronomia da UFCG tem por objetivo promover o repasse de informações e conhece-

los socialmente através da aplicação de questionário sobre idade, sexo e estado de 

origem, para que contribuam em melhor conhecer o perfil desses ingressantes que 

chegam à universidade, e desta forma possamos trabalhar contra a redução dos possíveis 

índices de evasão no curso, realizando atividades que atraiam os aluno no âmbito de 

seus costumes regionais e faixa etária para melhor integra-los junto à universidade. 

  

Metodologia 

A atividade de recepção e integração dos ingressantes foi realizada na 

Universidade Federal de Campina Grande / Centro de Ciências e tecnologia 

agroalimentar UFCG/CCTA campus de Pombal – PB. A atividade foi planejada no ano 

de 2018 para acolhê-los e conhece-los melhor para posteriormente podermos trabalhar 

nossas atividades do grupo PET na universidade. Foi aplicado um questionário ao fim 

da recepção, pré-estruturado, buscando traçar o perfil dos novos alunos quanto ao sexo, 

idade e estado de origem. A metodologia adotada foi uma sequência de atividades 

elucidativas que ocorreram na primeira semana do período letivo 2018.1 e 2018.2. No 

primeiro dia de recepção houve palestras de abertura com o diretor do campus, 

professores da instituição e participação de alunos veteranos, no segundo dia, foi 

realizada uma palestra com o assistente social do campus e a psicóloga estudantil do 

CCTA. Respectivamente, no primeiro momento a realização das atividades foi ofertada 

para que proporcionasse o repasse de informações necessárias à vida como 

universitários, por palestrantes representantes de vários setores integrantes da 

comunidade acadêmica. O segundo momento foi uma questão de assistência em que a 

universidade pode oferecê-los, acreditando que esses fatores, trabalhados em conjunto, 

oferecem uma recepção capaz de ter uma troca de experiências e conhecimentos. 

 

Resultados e Discussão 

A atividade de recepção e integração dos alunos ingressos no CCTA/UFCG tem 

possibilitado acolher os alunos ingressantes, propondo em suas atividades uma maior 

integração com toda a comunidade acadêmica universitária, permitindo assim o repasse 

de informações necessárias e a familiarização com o curso escolhido. 
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De acordo com os dados obtidos nos questionários de avaliação, constata-se que, 

para o curso de Agronomia, no ano de 2018 aproximadamente 60% dos ingressantes no 

curso foram do sexo masculino, e apenas 30% do sexo feminino, (Figuras 1a e 1b). 

Estes dados destacam que a procura pelo curso ainda é dominante por ingressantes do 

sexo masculino, contudo, já é perceptível um aumento no percentual de ingressantes do 

sexo feminino no curso de Agronomia. Estudos destacados por Lázaro e Montechiare 

(2014), no campo da educação, gênero e diversidade, nas instituições de ensino superior 

latino-americanas, destacam que a questão da desigualdade de gênero não parece ser um 

problema da sociedade, entendida como um outro problema que está em torno, mas 

distante, de quem fala; a desigualdade de gênero está enraizada na própria academia, em 

suas esferas mais qualificadas. 

Um fator importante é a idade com que os alunos ingressam na universidade, 

tendo em vista a disputa pelo mercado de trabalho, o tempo de permanência associada 

com a idade com que os estudantes terminam o curso tem grande importância. De 

acordo com a Figura 2, observa-se que a maioria dos ingressantes estão na faixa etária 

entre 19 e 21 anos, correspondendo a mais de 50%. A baixa faixa etária associada às 

mudanças, mediante o ingresso na vida universitária, pode ser um dos fatores 

associados aos índices de evasão no curso. Muitos dos ingressantes não têm certeza ou 

desconhecem a realidade acadêmica bem como o perfil e as áreas de atuação do 

profissional da agronomia. Muitos são motivados a entrar no curso pela falta de êxito no 

ingresso nos cursos que desejavam e acabam ingressando em cursos distantes do que 

sua vocação sinaliza e isto acaba refletindo nos índices de retenção e evasão no curso. 

A maioria dos ingressantes são oriundos do Estado da Paraíba, correspondendo a 

um total de 47% em 2018.1 e 62% em 2018.2, como demonstrado nas Figura 3a e 3b, 

nos dando a entender que o curso e o Campus estão ganhando visibilidade dentro do 

Estado paraibano. Por outro lado, constata-se um considerável percentual de 

ingressantes oriundos de outros estados vizinhos, e que em função da condição 

financeira menos favorável, necessitam de um apoio da assistência estudantil da IES 

para que possam se fixar na cidade e evitar a elevação dos índices de evasão. 

 

Conclusões: 

Diante da atividade realizada pelo PET na recepção, foi possível repassar toda 

informação necessária aos alunos assim como promover um ambiente propício à 

interação entre eles. Foi observado que a maioria dos ingressantes são do gênero 

masculino nos dois semestres do ano, e que a idade da maioria estava entre 16 a 18 anos 

provenientes do ensino médio. Quanto ao estado de origem, maior parte dos ingressos 

veio de estados vizinhos ao estado da Paraíba. No período 2018.1 maioria era do estado 

do Ceará, e no período 2018.2 do estado do Rio Grande do Norte. 
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Figura 1a e 1b. Sexo dos alunos que ingressaram no curso de Agronomia do 

Campus Pombal em 2018.1 e 2018.2 
 

           
 

 

Figura 2. Idade dos alunos que ingressaram no curso de Agronomia do Campus 

Pombal em 2018.1 e 2018.2 

 

 
 

Figura 3a e 3b. Estado de Origem dos alunos que ingressaram no curso de Agronomia 

do Campus Pombal em 2018.1 e 2018.2 

 

 

 

Sexo dos Ingressantes

Femino Masculino

Sexo dos Ingressantes

Feminino Masculino

Idade dos 
Ingressantes
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Anexos. Registros da recepção 2018.1 e 2018.2 
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EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

Resumo 

O meio ambiente possui um caráter amplo e complexo e a educação tem o papel central para a 

melhoria. Uma das finalidades da educação ambiental é despertar a preocupação individual e 

coletiva para a questão ambiental com uma linguagem de fácil entendimento. O objetivo deste 

trabalho é apresentar as oficinas realizadas pelo grupo do Programa de Educação Tutorial de 

Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal do Pará, na Praça Batista campos 

em Belém-PA. Como resultado trouxe o estímulo da preocupação e o entendimento da 

importância de se conservar o meio ambiente, de forma individual ou coletiva. Logo, as 

oficinas, em lugares públicos trazem muitos benefícios a comunidade aumentando a 

conscientização da população acerca da relevância de se ter hábitos sustentáveis.  

 

Palavras – chave  

Educação, conhecimento, meio ambiente, Programa de Educação Tutorial 
 

Introdução 

Diversas pesquisas e diferentes propostas de ações que tratam de Educação Ambiental (EA) 

têm sido desenvolvidas no meio acadêmico. Reafirmando o caráter amplo e complexo que 

envolve essa temática e reconhecendo o papel central da educação para a melhoria do meio 

ambiente, muitas dessas propostas são derivadas de diferentes concepções que se tem  

                                                
1 PETiano/a discente (bolsista/não-bolsista/egresso) do grupo PET Engenharia Sanitária e Ambiental e discente 

do curso Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal do Pará. 
3 Tutor do grupo PET Engenharia Sanitária e Ambiental e docente do Instituto de Tecnologia da Universidade 

Federal do Pará 
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defendido para a EA. Uma dessas vertentes consiste em trabalhar a educação ambiental em 

uma perspectiva emancipatória, centrada no engajamento individual e coletivo, no respeito a  

diversidade de saberes e práticas, no cuidado amoroso cotidiano com o meio ambiente em 

todas as suas dimensões (PORTUGAL; SANTOS, 2004, p. 1).  

Para Dias (1992 apud SOARES, 2007, p. 5) a educação ambiental constitui um processo 

informativo e formativo dos indivíduos, desenvolvendo habilidades e modificando atitudes 

em relação ao meio, tornando a comunidade educativa consciente de sua realidade global. 

Uma finalidade da educação ambiental é despertar a preocupação individual e coletiva para a 

questão ambiental com uma linguagem de fácil entendimento e contribuindo para que o 

indivíduo e a coletividade construam valores sociais, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente. Assim, torna-se necessário mudar o comportamento do 

homem com relação à natureza, com o objetivo de atender às necessidades ativas e futuras, no 

sentido de promover um modelo de desenvolvimento sustentável. Um programa de educação 

ambiental eficiente deve promover, simultaneamente, o desenvolvimento de conhecimento, de 

atividades e de habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental.  

Segundo, Almeida, Bicudo e Borges (2004), observam que dessa maneira, princípios e 

praticas em EA podem favorecer a discussão e a solução dos problemas que afetam o 

ambiente. A população das metrópoles tem demonstrado crescente necessidade de 

aproximação com a natureza, com frequência de visitas a áreas verdes. A utilização dos 

espaços verdes das cidades em conjunto com seu patrimônio histórico pode auxiliar seu 

despertar para importância e complexidade da natureza, funcionando como uma extensão da 

escola. Ainda segundo Almeida, Bicudo e Borges (2004) as praças públicas espalhadas pela 

área urbana tem potencialidade de desenvolver programas de educação ambiental. No entanto, 

a construção coletiva de ações vinculadas a essa temática implica em responder algumas 

questões fundamentais, por exemplo, que aspectos da realidade utilizar no ensino-

aprendizagem da temática ambiental? 

Desta forma, o presente artigo, tem por objetivo apresentar as oficinas realizadas pelo grupo 

do Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade 

Federal do Pará, na Praça Batista campos em Belém-PA, umas delas realizadas no Fórum dos 

grupos PET’s, com dinâmicas para crianças e adultos com a temática da Educação Ambiental, 

visando à integração e a transmissão de conhecimentos de forma dinâmica.  

  

Metodologia 

Foi realizado um levantamento bibliográfico, que segundo Prodanov e Freitas (2013), deve 

iniciar com amplo levantamento de fontes teóricas, como relatórios de pesquisa, livros, artigos 

científicos, monografias, dissertações e teses, para a fundamentação da pesquisa. 
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Área de estudo: encontra-se no centro da Cidade de Belém mais especificamente na Praça 

Batista Campos no Bairro Batista Campos. 

Público Alvo: como os frequentadores são diversos o público foi dividido em crianças e 

jovens/adultos. 

Atividade: Para as crianças executou a dinâmica sobre resíduos sólidos e para os 

jovens/adultos um quiz sobre saneamento e meio ambiente. 

A Figura apresenta um esquema das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Engenharia 

Sanitária e Ambiental. 

 

Figura 01: Planejamento da atividade de educação ambiental 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

Resultados e Discussão 

Nos dias 22 a 23 de março de 2019, foi realizado o Fórum Paraense dos Grupos PET 

(FORPET), encontro regional dos grupos PET do estado do Pará, com o tema “Os Pilares da 

Universidade e o Compromisso Social”, além das discussões nos GDs, foi discutido e 

apresentado as atividades desenvolvidas pelos grupos, no estado. 

Dentre as diversas atividades desenvolvidas pelo PET Engenharia Sanitária e Ambiental, 

destaca-se a dinâmica de educação ambiental na cidade de Belém/PA, visto que o FORPET é 

um evento interdisciplinar e de integralização entre os grupos. Notou-se que por meio do 

fórum, a atividade proposta, obteve-se uma maior visibilidade e participação da comunidade, 

visto que assuntos explanados por outros grupos PET se inter-relacionavam com questões 

ambientais e sanitárias. 

A atividade efetivada na praça Batista Campos sofreu pequenas modificações, dentre elas a 

informação sobre a reutilização de materiais, a importância da diminuição do uso de sacolas 

plásticas, boas práticas de conservação e uso da água, o descarte adequado de resíduos 

sólidos, entre outras. 

O grupo se dividiu para melhor funcionamento das atividades, no início os petianos e petianas 

caminharam ao redor da praça convidando os frequentadores da praça para participar das 

atividades. Parte do grupo executou a dinâmica sobre resíduos sólidos com as crianças, sobre 

onde depositar corretamente os resíduos associando o tipo de material a cor de cada caixa – 

Figura 2. 

 

Atividades

Dinâmica  
Resíduos Sólidos

Público Geral

Conscientização

Quiz sobre 
Saneamento e 

Meio Ambiente

Adultos, Jovens e 
Adolescentes
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Figura 02: Dinâmica com os Resíduos Sólidos. 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

Pode-se notar que a maior parte do público infantil absorveu a informação sobre destinação 

correta dos resíduos graças às cores de cada caixa e obtiveram ajuda dos familiares que 

também participaram das atividades tirando dúvidas sobre o destino de alguns dos resíduos 

como papel e vidro, a ação de caráter educador foi elogiada e recebeu incentivos dos 

frequentadores da praça, ademais os integrantes de outros grupos PET também participaram 

dessa atividade. A atividade participativa em Educação Ambiental pode trazer resultados 

satisfatórios ao se relacionar a inserção de informações na prática. Segundo VEIGA (1993), o 

ensino prático e expositivo é passível de ser executável em qualquer nível de ensino. 

O segundo grupo se dividiu em duplas e teve como alvos os jovens e adultos, os quais 

participaram de um quiz sobre saneamento e meio ambiente onde o objetivo era apresentar 

informes em relação a serviços como o abastecimento de água e esgotamento sanitário da 

população brasileira, saúde coletiva, descarte e destinação de resíduos e práticas sustentáveis, 

onde o participante diria se a afirmação era verdadeira ou falsa. Caso o mesmo não 

respondesse corretamente, os integrantes do grupo PET explicavam os erros e acertos das 

informações promovendo uma autorreflexão a cerca da realidade do saneamento no Brasil 

tanto para o público alvo e para os membros PETianos a partir da vivência dos frequentadores 

da praça. 

 

Conclusões 

A partir dos resultados apresentados, as atividades desenvolvidas, por meio de dinâmicas 

educativas e quiz sobre a realidade do saneamento em Belém-PA e no Brasil, pelo grupo do 

Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal 

do Pará, na Praça Batista Campos em Belém-Pa, trouxe reflexões aos moradores de 

localidades próximas com respeito a questões ambientais, bem como também o estímulo da 

preocupação e o entendimento da importância de se conservar o meio ambiente, de forma 

individual ou coletiva.  
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A ação que envolveu a educação ambiental na praça, recebeu elogios e incentivos por parte 

dos participantes das atividades, que cada vez mais sentem a necessidade de ter mais contato 

com o ambiente natural. Além disso, obteve-se uma contribuição para o desenvolvimento de 

conhecimentos e para a formação de valores imprescindíveis para a proteção do meio 

ambiente. 

Portanto, deve-se ter como alvo a frequência regular dessas atividades, principalmente nas 

praças, nos fins de semana, por exemplo, onde há uma maior concentração de pessoas. A 

educação ambiental relacionada à prática, desenvolvida por meios de oficinas, em lugares 

públicos, traz muitos benefícios a comunidade, destacando-se as crianças, aumentando a 

conscientização da população acerca da relevância de se ter hábitos sustentáveis. 
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EIXO TEMÁTICO: [Educação como meio de Transformação]  

  

  

RESUMO  

A pesquisa se insere no bojo das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no 

Programa de Educação Tutorial – PET Conexões de Saberes Espaços Sociopedagógicos. O 

objetivo é compartilhar os resultados dos trabalhos sobre as relações de gênero e étnico-raciais 

realizados pelo PET em questão, no ano de 2018, na escola pública Dayse Galvão, localizada 

no município de São Luís, Maranhão. A pesquisa é qualitativa, tem como abordagem o estudo 

de caso e os instrumentos de coletas de dados foram um questionário com perguntas fechadas 

e rodas de conversas em forma de oficinas. As(os) autoras(es) que fundamentaram este trabalho 

foram Ferreira (2014), Lima (2019), Madeira (2018), dentre outras(os). Por meio do 

questionário realizado com 31 alunos da 1ª série do Ensino Médio, analisamos, inicialmente, as 

percepções desses estudantes sobre as temáticas de gênero e racismo. Posteriormente, 

verificamos a necessidade do trabalho sobre essas temáticas na escola Dayse Galvão e partimos, 

portanto, para a realização de intervenções nessa escola, a partir de oficinas nas 4 turmas da 1ª 

série do Ensino Médio, com estudantes de 14 a 16 anos. O relato dessa experiência constata a 

importância de trabalhos direcionados às questões de gênero e das relações étnico-raciais nas 

escolas de São Luís.   

  

Palavras – chave: Escola pública. Gênero. Questões étnico-raciais. Programa de Educação 

Tutorial.  

                                                

 Introdução  

A pesquisa parte da compreensão de que temas como feminicídio e racismo são 

presentes nas mídias brasileiras, entretanto, são pouco abordados nos espaços escolares. É  

                                                
1PETiano/a discente (bolsista) do grupo PET Conexões de Saberes Espaços Sociopedagógicos e discente do 

curso “Licenciatura em Letras Espanhol” da Universidade Federal do Maranhão. 
2Colaborador do grupo PET “Conexões de Saberes Espaços Sociopedagógicos e discente dos cursos Pedagogia, 

Licenciatura em Artes Visuais, Nutrição, Licenciatura em Educação Física, Turismo, Direito, Serviço Social, 

Licenciatura em História, Pedagogia, Serviço Social, Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-brasileiros, 

Engenharia Química, Serviço Social, Odontologia da Universidade Federal do Maranhão. 
3PETiana tutora do grupo PET Conexões de Saberes Espaços Sociopedagógicos e docente do Departamento II, 

do Curso de Pedagogia, da Universidade Federal do Maranhão.  
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importante, deste modo, que haja o debate acerca dessas temáticas no ambiente escolar, pois a 

escola tem um papel essencial na formação cidadã de crianças e adolescentes. A escola, vista 

como um ambiente que fomenta opiniões, tem o dever de propiciar relações igualitárias e 

respeitosas, incentivando o debate sobre gênero e racismo no cotidiano escolar.  

A palavra “gênero”, em sua concepção pragmática, segundo Ferreira (2014), vem sendo 

utilizada desde a década de 1970 para situar questões referentes às diferenças sexuais entre 

homens e mulheres. Ferreira (2014), afirma que este termo, derivado do latim, significa “raça, 

extração, família”; sendo utilizado inicialmente por feministas americanas com a intenção de 

relevar o caráter social, em que as ações eram justificadas pelas distinções baseadas entre os 

sexos.  

Segundo Matos (1997), gênero enquanto categoria, busca evidenciar como os perfis 

masculinos e femininos definem-se um em função do outro, constituindo perfis sociais, 

culturais e históricos em tempo, espaço e cultura determinados. As relações de gênero, como 

elemento característico das relações sociais estabelecidas, são evidenciadas pelas “diferenças 

hierárquicas que distinguem os sexos e são, portanto, uma forma primária de relações 

significantes de poder” (MATOS, 1997, p. 97-98).  

A desigualdade social no Brasil é demarcada pelo recorte racial. Segundo Lima (2018), 

a raça, ou melhor, a cor da pele, é um fator determinante que configura o acesso a oportunidades 

educacionais, profissionais, dentre outras. A sobreposição de raça e classe é um dos fatores que 

propiciam a desigualdade racial e social, pois aumenta a discriminação, o preconceito, o 

estereótipo negativo associado às pessoas negras, sobretudo a mulher negra (MADEIRA & 

GOMES, 2018).  

Postas estas questões, este trabalho está estruturado da seguinte forma: introdução, 

considerações finais, metodologia e resultados e discussões. Este relato de experiências, deste 

modo, apresenta conceitos que perpassam pelas abordagens da temática gênero e questões ético-

raciais, buscando compreender como essas categorias estão presentes no cotidiano escolar e 

social desses alunos. Os dados obtidos pelo questionário mostraram que grande parte dos alunos 

são autodeclarados pardos e negros, alguns afirmaram já ter sofrido discriminação racial, outros 

nem sabiam o significado, e também, revelam não compreender conceitos como Movimento 

Feminista e Movimento Negro.  

Na metodologia apresentamos as etapas desenvolvidas nesse trabalho, com o propósito 

de estimular debates e reflexões com esses alunos sobre a questão de gênero e racismo. 

Exibimos o filme “Vista Minha Pele”, com direção de Joel Zito Araújo & Dandara, o qual relata 

uma história invertida, em que a realidade brasileira tem o domínio de classe exercido pelas 

pessoas negras e as pessoas brancas são as subalternizadas. Isso possibilitou que os estudantes, 

público participante da oficina, questionassem a mensagem transmitida pelo filme. A roda de 

conversa após o filme teve como objetivo específico trabalhar os conceitos de gênero, racismo, 

discriminação, desigualdade racial, movimento feminista e movimento feminista negro.  

O objetivo da pesquisa é analisar as concepções de estudantes de uma escola pública 

sobre gênero e questões étnico raciais.  

  

Metodologia  

Esta pesquisa relata uma atividade de extensão realizada pelo Eixo Relações de Gênero e 

Questões Étnico-Raciais, pertencente ao Programa de Educação Tutorial - PET Conexões de 

Saberes em Espaços Sociopedagógicos, o qual tem por objetivo articular ensino, pesquisa e 

extensão. O estudo objetiva analisar as percepções de estudantes do Ensino Médio sobre as  
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temáticas de gênero e racismo. O local escolhido para a realização dessa atividade foi o Centro 

de Ensino Professora Dayse Galvão de Sousa, escola pública do município de São Luís.   

Inicialmente, aplicamos um questionário1 para 31 alunos do primeiro ano do Ensino 

Médio, com o propósito de verificarmos quais informações esses estudantes possuíam sobre 

gênero e questões étnico-raciais. E a partir desse questionário estruturamos outras ações de 

trabalho em 2018, na referida escola. Uma delas foi uma série de oficinas sobre gênero e 

combate ao racismo. As atividades desenvolvidas tiveram o objetivo de produzir reflexões e 

debates através da exibição do filme e da roda de conversa. O público alvo foram os alunos com 

idade entre 14 e 16 anos, da 1ª série do Ensino Médio do Centro de Ensino Professora Dayse 

Galvão de Sousa, escola pública do município de São Luís, localizada no bairro da Vila 

Embratel, na área Itaqui Bacanga.   

As quatro oficinas e rodas de conversas foram realizadas nos meses de outubro e 

novembro de 2018. Essas atividades foram realizadas com o apoio da escola Dayse Galvão e  

tiveram auxílio específico de uma professora e um professor responsáveis pela 

disciplina “projeto de vida” e a equipe multidisciplinar de petianos(as) do grupo Pet Conexões 

de Saberes Pesquisa e Extensão em Espaços Sociopedagógicos, contando precisamente com os 

estudantes pertencentes ao eixo Relações de Gênero e Questões Étnico-Raciais. Os recursos 

físicos utilizados foram: computador, retroprojetor, televisão, pen drive, folhas de papel A4 

branca, lápis de cor e hidrocor.  

Foram realizadas as seguintes atividades: a) exibição do filme “Vista Minha Pele” e b) 

realização da roda de conversa, com o objetivo de gerar reflexões sobre as informações contidas 

no filme. Foram 132 alunos e alunas que participaram da atividade, os mesmos estiveram 

divididos em 4 salas. A duração foi de aproximadamente de 1 hora e 20 minutos. Diante do 

exposto, a atividade realizada possibilitou a discussão sobre gênero, racismo, discriminação, 

desigualdade racial, Movimento Feminista e Movimento Feminista Negro.  

  

 Resultados e discussão  

Os resultados obtidos por meio do questionário mostram que: a) a maioria dos alunos se 

autodeclara parda ou negra, com idade entre 14 e 16 anos; b) 70,96% se autodeclarada parda, 

22,58% preto e 6,45 branca; c) apenas alguns(as) das(os) alunas(os) autodeclaradas(os) 

pardas(os), 36,36% afirmaram já ter sofrido algum tipo de discriminação ou preconceito racial; 

d) apenas 38,71% disse que brancos e negros não  tem a  mesma possibilidade de acesso à 

saúde, educação e  trabalho; e) 40% afirmou desconhecer o que são cotas raciais, 36,66% as 

veem como privilégio e 22,58% como justiça social; f) 51,61% disse que no ambiente 

doméstico há atividades que são direcionadas exclusivamente para as mulheres; g) os 

entrevistados apontaram que as principais causas de assassinatos de mulheres são: ciúmes de 

companheiros, fim de relacionamento, traições, fragilidade e por serem mulheres; h) 54,83% 

não soube explicar o que é feminismo e 19,35% confundiram o seu significado; i) sobre o 

Feminismo e o Movimento Negro, 48,38% disse que os mesmos não contribuem para a extinção 

da desigualdade de gênero, 45,16% afirma que sim e 3,22% disse que talvez.   

Percebe-se, portanto, que os estudantes entrevistados possuem dificuldades na definição de 

alguns conceitos que perpassam as relações de gênero e étnico-raciais, pois ainda não 

compreendem os aspectos relevantes dessas temáticas na sociedade brasileira. Torna-se,  

 

                                                
1 1 No item a seguir, apresentaremos os resultados dos dados obtidos por meio do questionário 
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portanto, necessário um trabalho sobre: a) preconceito, b) discriminação racial, c) machismo, 

d) feminicídio e e) Movimento Feminista Negro e f) Movimento Negro.   

A discussão sobre Relações de Gênero e Questões Étnico-Raciais é relevante para o 

contexto social e escolar. As discussões e reflexões que norteiam essas temáticas implicam 

diretamente nas relações sociais presentes no cotidiano desses alunos. Com base nessas 

questões, realizamos quatro oficinas na escola Dayse Galvão e, consequentemente, quatro rodas 

de conversa. As oficinas foram mediadas pelo filme “Vista a minha pele”, o qual exemplificou 

a realidade brasileira de modo invertido, em que o domínio de classes é exercido pela população 

negra, sendo estes os grandes influenciadores dos padrões de beleza, comportamentos, 

costumes e cultura. A primeira reação de muitos alunos foi o questionamento sobre o roteiro do 

filme, por nunca terem pensando nessa perspectiva de inversão de papéis na sociedade, devido 

ao “costume” da vivência nessa sociedade discriminatória. Segundo a opinião de alguns alunos, 

a produção e reprodução dessas questões são fruto das desigualdades, principalmente de 

oportunidades, em que apenas alguns conseguem ter acesso, seja no contexto do filme, ou no 

contexto brasileiro.  

Ao longo da roda de conversa foram levantadas indagações sobre algumas cenas 

presentes no filme. Situações descritas pelos alunos, em que as integrantes do grupo foram 

nomeando e conceituando, como por exemplo, o apoio dado à Maria, protagonista do filme, 

pela sua melhor amiga, sendo este, um exemplo de sororidade feminina. A dificuldade da 

protagonista ser “aceita” na escola devido as suas características físicas, descrito como 

discriminação racial. Ao longo das oficinas, houve momentos de explicação sobre as cotas 

raciais, ocasião em que alguns alunos afirmaram desconhecer a existência e o seu significado, 

e sobre o debate acerca da importância dos Movimentos Feministas e Movimento Feminista 

Negro, na luta pela defesa dos direitos das mulheres, principalmente, as pautas defendidas pelas 

mulheres negras.   

Observamos que ao longo das exposições, muitos alunos foram participando e expondo 

suas dúvidas, levantando questões sobre suas personalidades e vivências pessoais. Percebemos 

que a partir dessas colocações que foram feitas, seria necessário a realização de mais uma 

atividade prática, em que seriam trabalhadas questões voltadas à percepção e autoestima, como 

eles se veem e veem o seu próximo, com o intuito de romper e desconstruir os padrões de beleza 

europeus fortemente presentes na sociedade. Em momento posterior à realização das oficinas, 

desenvolvemos outras atividades com os estudantes, tais como, as oficinas “como eu vejo o 

outro e a mim mesmo” e o “Sarau Resistência Negra”. Essas atividades foram muito relevantes 

para iniciarmos um debate, um trabalho de reflexão sobre a importância de relações humanas 

mais justas, relevantes socialmente e de valorização do respeito e das diferentes subjetividades 

existentes.  

  

Conclusões:  

Esta pesquisa possibilitou ao Grupo PET Conexões de Saberes Espaços 

Sociopedagógicos o contato com uma escola pública de São Luís e, consequentemente, com 

seus professores, suas professoras, estudantes e outros profissionais. O que realizamos em 2018,  

na escola Dayse Galvão, não só por meio da pesquisa e extensão na área de gênero e questões 

étnico-raciais, mas também na área de cinema e educação, universidade e escola pública e 

saúde, nos permitiram, aos petianos, petianas e tutora, ampliar nossos trabalhos e 

conhecimentos implicados na educação escolar.   
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Este estudo, deste modo, buscou analisar, por meio de um questionário, os 

conhecimentos dos estudantes sobre as questões de gênero e relações étnico-raciais. Ao 

verificarmos a necessidade de debatermos tais questões no espaço escolar, realizamos oficinas 

e rodas de conversas com estudantes da escola Dayse Galvão. Essas atividades, portanto, 

permitiram ao Grupo PET e à escola em questão, o combate ao preconceito racial e ao 

machismo no espaço escolar. Importante ressaltar, portanto, que ao participarmos das atividades 

relacionadas às temáticas dentro da instituição escolar, a exemplo do “Sarau Resistência 

Negra”, fica notório a existência de um trabalho consistente voltado para desarticular as 

violências ocasionadas pelo machismo e pelo racismo, porém mesmo com todo o esforço do 

corpo educacional ainda há uma longa caminhada a ser percorrida dentro e, consequentemente, 

fora da escola.   

  

Referências:  

 

FERREIRA, A. de J. Relações de étnico-raciais, de gênero e sexualidade: perspectivas 

contemporâneas. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2014.  

  

LIMA, M. Desigualdades raciais no Brasil e suas múltiplas dimensões. São Paulo: Oxfam,  

2018. Disponível em: https://www.oxfam.org.br/publicacoes/cada-vez-

maisdesigual/desigualdades-raciais-no-brasil.  

Acesso em: 17 fev. 2019.  

  

MADEIRA, Z; GOMES, D. D. de O. Persistentes desigualdades raciais e resistências negras 

no Brasil contemporâneo. Serviço Social e Sociedade, n. 133, p. 463-479, set/dez. 2018.   

  

MATOS, M. I. S. Gênero em debate: trajetória e perspectivas na história contemporânea. São 

Paulo: Educ, 1997.  

  

1527



 
 

 

 

REPRESENTABILIDADE DO PET ENGENHARIA DE ALIMENTOS EM EVENTOS   

 

Natasha Villa Rolon
1
, Crislaine Oleinik da Silva

1
, Érika Harume Silva Kumagai

1
, Gabriela 

Pereira Silva
1
, Gabriella Lopes Moro

1
, Geovane Amaral da Cunha

1
, Guilherme Leonel 

Machado
1
, Heloise Pedroso de Sousa

1
, Lucas Henrique Faraoni

1
, Naiara Aparecida de Sousa

1
, 

Natália Reginato
1
 e Angela Dulce Cavenaghi Altemio

2
.  

 
1
 Discentes do PET Engenharia de Alimentos, Universidade Federal da Grande Dourados - 

UFGD, Dourados -MS.  
2 

Tutor do PET Engenharia de Alimentos, Universidade Federal da Grande Dourados - 

UFGD, Dourados -MS. 

 

Email:petalimentos.ufgd@gmail.com .  

 

 

Eixo Temático: Indissociabilidade da tríade como meio de transformação 

 

Resumo 

O Programa de Educação Tutorial (PET) visa incentivar atividades de pesquisa e extensão em 

nível de graduação a fim de proporcionar uma formação ampla e interdisciplinar dos 

acadêmicos participantes. Neste sentido foi feito um levantamento da importância da 

participação dos discentes pertencentes ao grupo PET Engenharia de Alimentos em eventos e 

o que isso representa para a sua vida acadêmica e profissional. Este levantamento é descritivo, 

utilizando como procedimento técnico o levantamento dos eventos científicos e encontros dos 

grupos PETs e a presença do grupo PET- Engenharia de Alimentos da Universidade Federal 

de Dourados (UFGD, nos mesmos. O levantamento avaliou o percentual de petianos 

presentes, a visibilidades dos trabalhos e tipos de eventos que contaram com a presença do 

grupo PET Engenharia de Alimentos. O VI Simpósio de Engenharia e Ciência de Alimentos 

(SECA) obteve 36% dos trabalhos enviados e apresentados, apresentando o maior percentual. 

trabalhos realizados pelo grupo, que possibilitou a visibilidade dessas atividades realizadas. 

Alguns eventos premiavam as melhores apresentações de trabalho, o grupo PET Engenharia 

de Alimentos foi condecorado, nos ECOPET de 2017 e 2018 e SEALI 2018 ficou entre as 5 

melhores apresentações. O evento que obteve o maior percentual de petianos presentes foi 

VIII SEALI com 54% de presença, seguido pelo VI SECA com 27% de presença do grupo 

PET. Os eventos voltados para a area especifica de Engenharia de Alimentos obtve maior 

presença e trabalhos cientificos do que nos grupo PET, com 64%. Conclui-se que é  

importante a representabilidade do grupo PET no eventos por proporcionar desenvolvimento 

pessoal acadêmico/profissional ao petianos, alem de representar  as atividades de pesquisa e 

extensão e experiências vivenciadas atraves da apresentação dos trabalhos. 
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Palavras–chave: Encontros Grupos PETs, Eventos Científicos, Formação Interdisciplinar, 

 

Introdução 

O programa de educação tutorial (PET) é um programa do governo federal brasileiro 

financiado pelo Ministério da Educação. É baseado em três pilares, ensino, pesquisa e 

extensão e visa incentivar tais atividades a nível de graduação para assim proporcionar uma 

formação ampla e interdisciplinar dos acadêmicos participantes. 

Os eventos científicos tem como fonte essencial a busca e apreensão de novos 

conhecimentos, sua finalidade é reunir profissionais ou estudantes de uma determinada 

especialidade para trocas e transmissão de informações de interesse comum aos participantes 

(LACERDA et al, 2008). Para Campello (2000), podem desempenhar diversas funções: 

encontros como forma de aperfeiçoamento de trabalhos, uma vez que estes apresentados 

mudam substancialmente após apreciação nos eventos; encontro como reflexo do estado da 

arte, pois os trabalhos apresentados durante os eventos podem refletir o panorama da área e o 

perfil dos seus membros e encontros como forma de comunicação informal, pois as conversas 

informais com seus pares constituem parte importante dos eventos. 

Faz-se necessário a busca de outras atividades que colaborem no processo de 

construção do conhecimento dos acadêmicos como complemento para a formação 

(LACERDA et al, 2008). Dentre essas atividades pode-se destacar a importância da 

participação dos estudantes em eventos científicos e o que isso representa para a sua vida 

acadêmica e profissional (KUH,1996, apud TACHIBANA; PAVANI; BARIANI, 2004) 

destaca que as atividades e experiências vivenciadas fora da sala de aula trazem inúmeros 

benefícios ao universitário, tais como maior segurança, auto-estima e valores altruísticos. 

Para Carmo e Padro (2005) a ciência é uma atividade social, e, portanto, precisa ser 

divulgada, debatida e refletida. A comunidade científica vista como produtora e 

disseminadora de novos conhecimentos científicos precisa estar constantemente em busca de 

informações atualizadas, e para isso precisa fazer uso dos mais diversos canais de 

comunicação científica que permitam a identificação dos conhecimentos já existentes.  

A importância dos eventos científicos é notada ainda quando se faz a análise os dados 

da produção científica brasileira. Nas últimas duas décadas, a produção científica brasileira 

cresceu de forma expressiva. Em 1998, nossos cientistas publicaram 11.839 artigos, número 

que colocava o país em 20º lugar no ranking dos que mais publicam. Quase vinte anos 

depois, com uma produção anual sete vezes maior, saltamos para 13º (FAPESP, 2018). 

Reconhecendo a importancia dos eventos cientificos para os academicos varias 

universidades concedem o Auxílio Participação em Eventos para apresentação de trabalhos 

aprovados nestes eventos, tais como participação em olimpíadas de conhecimento, 

participação individual ou de equipe em eventos externos à universidade que representem o 

curso ou a universidade em competições estudantis de alto rendimento relacionadas à área de 

formação do curso, participação coletiva em eventos extracurriculares externos à universidade 

e para participação coletiva em eventos culturais ou esportivos no âmbito da universidade.  
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Com o avanço da educação e da crescente produção de trabalhos de pesquisa e 

extensão, o número de eventos é crescente. Eles movimentaram R$ 33 bi em 2013, de acordo 

com estudo encomendado pelo SEBRAE Nacional e a Associação Brasileira de Empresas de 

Eventos (ABEOC). O turismo é um setor da economia que se beneficia muito dos eventos. Os 

hotéis e resorts, em especial, têm nos eventos acadêmicos uma importante fonte de receita.  

O presente trabalho teve como objetivo verificar a visibilidade do grupo PET- 

Engenharia de Alimentos atraves da apresentação de trabalhos de pesquisa, ensino e extensão 

em eventos e a troca de conhecimento e experiências. 

   

Metodologia 

Essa pesquisa é classificada como descritiva, utilizando como procedimento técnico o 

levantamento dos eventos e da presença do grupo PET- Engenharia de Alimentos nos mesmo. 

Avaliou-se o percentual de petianos presentes, a visibilidades dos trabalhos e tipos de eventos 

que contaram com a presença do grupo.  

 O levantamento foi baseado nos eventos que ocorreram de 2017 a 2018, tanto nos 

encontros dos grupos PETs quanto em científico da área de Engenharia de Alimentos em que 

foram levados artigos realizados pelos discentes que fazem parte do grupo PET-Engenharia 

de Alimentos conjuntamente. 

 

  

Resultados e Discussão 

  

Os petianos do grupo PET - Engenharia de Alimentos da Universidade Federal da 

Grande Dourados estiveram presente nos eventos descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Eventos que contaram com a presença do PET- Engenharia de Alimentos - UFGD.  

Evento  Descrição do Evento 
Ano do 

Evento 

IES sede 

evento 

Local do 

Evento 

IV ECOPET 
Encontro dos grupos PETs do 

Centro Oeste 
2017 UFG Goiânia-GO 

V ECOPET 
Encontro dos grupos PETs do 

Centro Oeste 
2018 UFMS 

Campo 

Grande-MS 

VI ECOPET 
Encontro dos grupos PETs do 

Centro Oeste 
2019 UFMT Cuiaba-MT 

VIII SEALI 
Semana Acadêmica de 

Engenharia de Alimentos 
2018 UFGD 

Dourados - 

MS 

VI SECA 
 Simpósio de Engenharia e 

Ciência de Alimentos 
2018 UNESP 

São José do 

Rio Preto- SP 
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Foram apresentados 14 trabalhos e um somatório de 26 petianos ao longo dos 5 

eventos, com eixo temático voltado a pesquisa, ensino e extensão.  

Na Figura 1 encontra-se o percentual dos trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, 

realizados em conjuntos pelos petianos, apresentados em eventos dos grupos PETs e 

científicos . 

 

Figura 1 - Percentual de publicações dos artigos grupo do PET- Engenharia de Alimentos. 

 
Fonte: Autores 

 

Pode-se obrservar na Figura 1 que o VI Simpósio de Engenharia e Ciência de Alimentos 

(SECA) obteve 36% dos trabalhos enviados e apresentados, apresentando o maior percentual 

em relação aos demais eventos.  

A divulgação dos trabalhos realizados em conjunto pelo grupo possibilitou a 

visibilidade dessas dentro da Faculdade de Engenharia onde o grupo encontra-se lotado, como 

dentro da UFGD e fora, bem como entre os grupos PETs do Centro Oeste.  

Alguns eventos premiavam as melhores apresentações de trabalho, o grupo PET não 

ficou de fora dessas premiações. Nos ECOPET de 2017 e 2018 e VIII Semana Acadêmica de 

Engenharia de Alimentos (VIII SEALI) de 2018, o grupo esteve entre as 5 ou 10 melhores 

apresentações desses eventos. 

A Figura 2 apresenta o percentual de petianos presentes nos IV, V e VI ECOPET, VIII 

Semana Acadêmica de Engenharia de Alimentos (VIII SEALI) e VI Simpósio de Engenharia 

e Ciência de Alimentos (VI SECA).  
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Figura 2 - Percentual de petianos presentes nos IV, V e VI ECOPET, VIII SEALI e VI SECA 

.  

 
Fonte: Autores 

 

O evento que obteve o maior percentual de petianos presentes foi VIII Semana 

Acadêmica de Engenharia de Alimentos (VIII SEALI) com 54% de presença, seguido pelo VI 

Simpósio de Engenharia e Ciência de Alimentos (VI SECA) com 27% de presença do grupo 

PET – Engenharia de Alimentos, enquanto nos encontros dos grupos PET do Centro Oeste 

foram de 19%. 

A participação dos petianos em eventos proporcionou desenvolvimento pessoal com 

benefícios pessoais, tais como o desenvolvimento do senso crítico, melhor apresentação em 

público, aprendizado com novas culturas, entre outros. Além disso, vale ressaltar o 

desenvolvimento acadêmico/profissional o que se refere aos conhecimentos adquiridos nos 

eventos que ampliam as possibilidades e compreensão das disciplinas e, o conhecimento 

científico o que se referia ao acompanhamento do estágio de evolução científica da área 

(TACHIBANA, PAVANI e BARIANI; 2004). 

A Tabela 2 apresenta o percentual de artigos publicados por área da tríade pesquisa, 

ensino e extensão, apresentados nos IV, V e VI ECOPET, VIII Semana Acadêmica de 

Engenharia de Alimentos (VIII SEALI) e VI Simpósio de Engenharia e Ciência de Alimentos 

(VI SECA).  

 

Tabela 2 - Percentual de artigos publicados por área da tríade pesquisa, ensino e extensão nos 

eventos com participação do PET - Engenharia de Alimentos  - UFGD. 

Tríade Tipo de Evento 
% de artigos 

publicados 

Pesquisa 
Eventos dos grupos PET 28,58 

Eventos científicos na área de Engenharia de Alimentos 57,14 

Ensino Eventos dos grupos PET 7,14 

Extensão Eventos científicos na área de Engenharia de Alimentos 7,14 
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A partir da Tabela 2 pode-se observar que nos eventos voltados para as áreas 

especificas da Engenharia de Alimentos obteve maior percentual de artigos publicados na 

tríade pesquisa pelo grupo PET-Engenharia de Alimentos que foi de 57,14% e em encontros 

dos grupos PETs com 28,58%.  

Pela Tabela 2 observa-se que a área de extensão corresponde a 7,14% e foi publicado 

em evento científico na área de Engenharia de Alimentos. 

Na área de ensino, pela Tabela 2 corresponde a 7,14% das publicações e foi em 

Eventos dos grupos PET.  

 

 

Conclusão 

Conclui-se que é muito importante a representabilidade do grupo PET nos eventos por 

proporcionar desenvolvimento pessoal, acadêmico/profissional aos petianos, além de 

representar as atividades e experiências vivenciadas do grupo atraves das apresentações dos 

artigos publicados em eventos dos grupos PET e cientifico da área de Engenharia de 

Alimentos. Vale ressaltar que estes trabalhos foram realizados em grupo e que isso ajudou a 

melhorar a convivência e união dos petianos e tutor. 
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EIXO TEMÁTICO: Unidos pela Organização do Trabalho 
 
Resumo 
 
O Programa de Educação Tutorial tem como princípios fundamentais do seu projeto            
pedagógico a cooperação e responsabilidade coletiva. Baseando-se nesses princípios, o PET -            
Antropologia da Universidade Federal de Campina Grande, optou por uma metodologia de            
divisão horizontal do trabalho que vem propiciando uma melhor resolutividade na solução de             
problemas e bons resultados nas atividades que o grupo vem desempenhando. 
 
Palavras-Chave 
 
Organização; Responsabilidade coletiva; Planejamento; Resolutividade 
 
Introdução 
 
Enquanto um programa que se apoia na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a              
organização interna dos grupos PET’s se reveste de importância fundamental para o bom             
funcionamento e obtenção dos resultados almejados por cada grupo PET.  
Por meio da divisão dos petianos em comissões, buscamos maior produtividade das atividades             
cotidianas do grupo, procurando continuidade e equilíbrio na execução das mesmas.  
 

1 Graduanda no bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande e bolsista do 
PET-Antropologia na mesma universidade 
2 Graduando no bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande e bolsista do 
PET-Antropologia na mesma universidade 
3 Graduanda no bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande e bolsista do 
PET-Antropologia na mesma universidade 
4 Graduando no bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande e bolsista do 
PET-Antropologia na mesma universidade 
5 Graduanda no bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande e bolsista do 
PET-Antropologia na mesma universidade 
6 Graduando no bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande e bolsista do 
PET-Antropologia na mesma universidade 
7 Graduando no bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande e bolsista do 
PET-Antropologia na mesma universidade 
8 Tutor do grupo PET-Antropologia e docente do Departamento de ciências sociais da Universidade Federal de 
Campina Grande. 
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Metodologia 
 

Optamos por uma organização na qual os membros do grupo se subdividem em comissões,              
entre elas, secretaria, tesouraria, eventos, mídia e patrimônio. Cada uma dessas têm            
atribuições específicas. Sendo a primeira, responsável pela cobrança de pendências das           
atividades gerais do PET, produção de ofícios e memorandos, e registro da produção coletiva              
do cronograma.  
A tesouraria, por sua vez, é encarregada da arrecadação da cota mensal de doações dos               
bolsistas, utilizadas nas compras de lanches, tanto para as reuniões, quanto para eventos             
externos do grupo. É também sua função a busca por recursos financeiros para realização de               
eventos, como por exemplo, patrocínios para eventos de maior porte e controle do movimento              
do caixa em geral.  
A comissão de eventos é responsável por contatar os convidados para os Cafés             
Antropológicos e rodas de conversa , assim como fazer o cerimonial, produzir os            9 10

certificados e reservar às salas e equipamentos. Paralelamente, o posto das pessoas alocadas             
na comissão de mídia tem como responsabilidade o registro fotográfico das atividades,            
produção das artes para divulgação das programações abertas por meios virtuais e cartazes             
físicos. Tendo o controle geral das redes sociais.  
Por fim, a comissão de patrimônio controla o material de expediente, registrando as entradas e               
saídas dos mesmos. Categoriza os livros adquiridos e registra a locação e devolução dos livros               
da biblioteca do PET. Assim como, organiza os arquivos digitais, assegurando a integridade             
dos bancos de dados das pesquisas, dos documentos em gerais, e arquivos de mídia.  
 
Resultados e Discussão  
 
Desde que essa forma de organização de trabalho foi adotado, o grupo apresentou uma              
melhora no desempenho. Anteriormente, trabalhávamos através de voluntários entre os          
próprios petianos para cada tarefa, variando o tipo de atividades entre eles. Porém, dessa              
forma, encontrávamos descontinuidade em algumas ocupações.  
Pautado nessa organização colaborativa do trabalho, foi possível, entre outras atividades, a            
realização do evento comemorativo dos trinta anos do PET-Antropologia. Nesse evento, com            
a recepção de cem pessoas durante os dois dias de evento, obtivemos um videoteipe com a TV                 
Itararé , pocket show com o artista local Toninho Borbo, mostra de curtas pelo Circuito              11

Paisá, apresentação artística de outros PET’s da UFCG, minicurso ministrado por ex-petianos,            
além das mesas programadas e outras atividades.  
 
Conclusões 
 
Percebemos, portanto, que a atividade colaborativa através das comissões demonstra          
resultados positivos diante da efetividade e eficiência na execução dos objetivos do PET.  

9 Evento com participação de pesquisadores de diversas áreas que possam contribuir na discussão científica 
sobre objetos de estudos analisados por diversas ramos da academia que convergem com o campo antropológico.  
10 Evento com participação  de diversos tipos de atores sociais que possam contribuir diretamente para a 
discussão sobre fenômenos sociais através da realidade vivida.  
11 30 Anos do PET Antropologia. Programa Diversidade. YouTube. 7 nov. de 2018. 6’25’’. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=S8jSzNB88jE> Acesso em: 20 de abr. de 2019.  
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EIXO TEMÁTICO: Saúde Coletiva como meio de Transformação 

 

Resumo 
A doação e o trabalho voluntário destacam os valores humanos fundamentais como            
empatia, respeito e generosidade. Doar é um ato de solidariedade que pode beneficiar             
inúmeras pessoas, além de motivar que mais ações aconteçam. No caso da doação de              
sangue, é um ato que pode salvar muitas vidas, e a demanda dos hemocentros é               
constante, visto que o número de doações recebidas é muito inferior à demanda. O ato               
de doar é abordado em algumas épocas do ano em campanhas que buscam trazer              
melhorias na qualidade de vida de famílias atingidas por calamidades. Com a            
proximidade do inverno, a doação de agasalho é uma maneira de minimizar o             
sofrimento de pessoas que possam estar em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, o             
PET Medicina Veterinária/Agricultura familiar realizou as campanhas de doação de          
sangue e de agasalho no ano de 2018 para ajudar pessoas socialmente vulneráveis e              
despertar o senso de cidadania e solidariedade dos petianos, da população acadêmica e             
dos cidadãos do município de Realeza-PR. 
 
Palavras - chave  
Arrecadação de roupas; Educação Social; Benefício mútuo. 
 
Introdução 

A doação e o trabalho voluntário destacam os valores humanos fundamentais           
como empatia, respeito e generosidade. Dessa forma, a doação de sangue é uma forma              
de compartilhar a vida, uma vez que esta é insubstituível, e o sangue de uma doação                
pode beneficiar até 4 pessoas. No Brasil apenas 1,6% da população doa sangue, quando              
o ideal seria 3 a 5%, sendo que 3,5 milhões de pessoas precisam de transfusão de sangue                 
todo ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). Torna-se necessário a busca de incentivo            
à população para que doem sangue, considerando que existe falta de informação e             

¹PETiano bolsista PET - Medicina Veterinária/ Agricultura Familiar, Universidade Federal da Fronteira 
Sul, Realeza - Paraná. 
²PETiano bolsista voluntário PET - Medicina Veterinária/ Agricultura Familiar, Universidade Federal da 
Fronteira Sul, Realeza - Paraná.  
³Tutora do PET - Medicina Veterinária/ Agricultura Familiar, Universidade Federal da Fronteira Sul, 
Realeza - Paraná. 
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incentivo às doações constantes, pois esta deve ser voluntária e rotineira na vida das              
pessoas (TOLLER et al., 2002).  

As campanhas de doação de sangue buscam conscientizar e informar a           
população, além de estimular o hábito da responsabilidade social. Contribuem para a            
falta de sangue, as doações reposicionais seletivas e a não participação dos jovens             
universitários (DA CUNHA; DIAS, 2008). A doação de sangue é regulamentada pela            
Portaria nº 343/2002 do Ministério da Saúde, que estabelece que a doação de sangue              
deve ser altruísta, voluntária e não gratificada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).           
Contudo, são inúmeros os fatores que levam a população a não doar sangue, como              
mitos, preconceitos e contexto sociocultural (DE MOURA et al., 2006). 

O ato de doar é abordado em algumas épocas do ano em campanhas que buscam               
trazer melhorias na qualidade de vida de famílias atingidas por calamidades. As doações             
não se restringem ao sangue, envolvem também alimentos, agasalhos e brinquedos. Os            
motivos que levam as pessoas a doar são solidariedade, empatia, além da satisfação e              
realização por parte de quem doa. E os motivos para que a doação não ocorra são a falta                  
de conhecimento, aspectos éticos e religiosos (DE SOUZA; FREITAS, 2019). 

Com o objetivo de promover a solidariedade, cidadania, responsabilidade         
pessoal e coletiva e a preservação da vida dos petianos, da população acadêmica e dos               
cidadãos do município de Realeza-PR, o PET Medicina Veterinária/Agricultura         
Familiar da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Realeza, realizou           
duas campanhas no ano de 2018: doação de sangue e de agasalho. 
 
Metodologia 

A campanha de doação de sangue foi realizada junto ao Hemocentro de            
Francisco Beltrão - PR, localizada a 60 km da cidade de Realeza - PR. Seis petianos se                 
propuseram a doar sangue e as demais vagas foram ofertadas aos acadêmicos da             
instituição, totalizando 14 pessoas. O transporte foi disponibilizado pelo Posto de Saúde            
de Realeza, e a atividade aconteceu no dia 23 de novembro de 2018 no período da                
manhã. 

A campanha do agasalho, intitulada Doe Calor, foi realizada no primeiro           
semestre do ano. Os meses de março e abril foram destinados à organização da              
atividade e a realização de parceria com a Secretária de Assistência Social e Prefeitura              
Municipal de Realeza - PR. Estabeleceu-se como pontos de coleta o bloco de aulas da               
UFFS, possibilitando que alunos, docentes e servidores colaborassem com as doações e            
a Casa da Cultura localizada no centro do município, para que as arrecadações se              
estendessem a toda à comunidade. As caixas para coleta foram deixadas nos respectivos             
locais no mês de maio, onde permaneceram até a primeira semana do mês de junho.  

A divulgação da campanha foi realizada por meio das redes sociais, cartazes e             
oralmente, visto que os petianos passaram nas salas de aulas nos cursos integrais e              
noturnos, e divulgação na Rádio Comunitária da cidade. Na primeira semana do mês de              
junho as caixas foram recolhidas dos pontos de coleta e encaminhadas para a sala PET               
onde os petianos realizaram a seleção e separação das doações. 
 
Resultados e Discussão 

Após todas as averiguações necessárias realizadas pelo atendimento        
especializado do Hemocentro, nove dos quatorze acadêmicos foram classificados como          
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aptos para a coleta de sangue. De acordo com De Moura et al (2006), o perfil das                 
pessoas que doam sangue periodicamente são jovens (64%), com predomínio do sexo            
masculino (71%), com nível de escolaridade elevado (88%). Os motivos pelo qual doam             
sangue a primeira vez é a solidariedade (44%) e nas doações posteriores o senso de               
responsabilidade social (42%). O conhecimento da importância da doação constante é           
consenso de 62% dos doadores.  

Com relação à campanha de doação de roupas e agasalhos à Associação de Pais              
e Amigos dos Excepcionais - APAE do município foram entregues parte das            
arrecadações, principalmente as infantis, beneficiando cinco famílias diretamente,        
enquanto as demais doações foram destinadas a feira interna para o levantamento de             
fundos resultando em benefício coletivo. O restante das doações foram entregues ao            
Centro de Referência da Assistência Social - CRAS que contava com 90 famílias             
prioritárias e 200 famílias referenciadas. Estas doações ficaram à disposição das           
famílias que necessitavam e desejavam retirar alguma peça de roupa ou calçado e foram              
entregues às famílias ou ao lar de crianças conforme verificado a demanda. 
 
Conclusões: 

A doação de sangue e agasalho promoveu o benefício a indivíduos socialmente            
vulneráveis propiciando conforto e dignidade, além de reafirmar o cunho social do PET             
Medicina Veterinária/Agricultura Familiar, integrando acadêmicos, docentes, servidores       
e a comunidade do município de Realeza, gerando benéfico mútuo a todos os             
envolvidos.  
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EIXO TEMÁTICO: Inovação como meio de Transformação 
 

 

Resumo 

O presente trabalho descreve a elaboração da Revista Nordestina de Ciências 

Biológicas (RncBIO), uma iniciativa do PET Biologia/UAST. A revista foi criada, com 

o apoio de dez professores da UFRPE/UAST pensando em amenizar diversos  

problemas decorrentes da produção científica tradicional, que é por vezes de difícil 

acesso devido aos altos custos que vêm com as revistas impressas. Devido ao seu  

caráter gratuito e eletrônico a RncBIO tem sido fundamental no resgate de muitos 

trabalhos acadêmicos não só da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, mas de outras 

instituições de ensino. Após o recebimento dos trabalhos pelo grupo, uma avaliação 

preliminar é realizada e depois os artigos são direcionados aos professores de cada área. 

É responsabilidade do grupo ainda a manutenção e divulgação do site da revista, o que 

tem promovido o amadurecimento técnico científico dos PETianos. Desde sua criação 

em 2017, a RncBIO tem recebido diversos trabalhos na área das Ciências Biológicas. 

No ano de 2018 foram recebidos doze trabalhos, dos quais sete foram publicados. Ainda 

no ano de 2018 a revista conseguiu o registro (ISSN) do IBICT de número 2595-3729, e 

no ano de 2019 a RncBIO entrou para a lista de periódicos reconhecidos pela CAPES, e 

no de 2019 almeja-se a publicação do segundo volume do periódico. 

Palavras – chave 

Divulgação científica. Tecnologia da informação. Periódico científico. Comunicação. 
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Introdução 

 
As publicações científicas têm fundamental importância para a comunidade. É 

por meio delas que é possível a disseminação do conhecimento de diversas áreas do 

saber e o que este representa para a coletividade. Neste sentido, o objetivo principal de 

uma revista científica deve ser sua leitura da forma mais democrática possível. No 

entanto, os custos dos volumes e de manutenção das coleções são altos e tornam o 

acesso aos periódicos mais difícil (BOMFÁ & CASTRO, 2004) 

Os descontentamentos decorrentes dos problemas relacionados aos custos 

provenientes das publicações científicas têm levado à questionamentos e a possibilidade 

de se repensar a utilização de periódicos impressos. Como alternativa para amenizar tais 

obstáculos, surgem os periódicos científicos eletrônicos, que não se tratam de uma 

substituição, mas de uma ampliação do acesso ao conteúdo de origem científica 

(BROFMAN, 2012), além de possibilitar rápida circulação através da internet. 

Bomfá e Castro (2004) afirmaram que a maneira de acessar, ler e assimilar as 

informações será modificada pela passagem do suporte impresso para o eletrônico. 

Além disso, o uso on-line trará novas perspectivas, no sentido de facilitar o acesso a 

informação, a divulgação da pesquisa, oferecer amplo alcance, redução de gastos com 

impressão e postagem, permitindo ainda o fluxo contínuo de conteúdos científicos. 

Tendo em vista o papel do Programa de Educação Tutorial (PET) como 

disseminador de conhecimento e facilitador quanto a produção e divulgação científica, 

para a população no geral, bem como comunidade acadêmica, o grupo PET Biologia/ 

UAST com apoio de um grupo docente, representando diversas áreas do conhecimento, 

da Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE – UAST), tomou a iniciativa de criar 

a Revista Nordestina de Ciências Biológicas (RncBIO), que devido ao seu caráter 

gratuito e eletrônico tem possibilitado a qualquer um que tenha interesse, submissão de 

trabalhos e leitura dos que já estão disponíveis. 

É objetivo desse trabalho tornar mais democrático o acesso e divulgação de 

material científico na área das Ciências Biológicas, bem como tornar o meio científico 

mais próximo da comunidade acadêmica. 

 
Metodologia 

 
A Revista Nordestina de Ciências Biológicas foi criada a partir de uma 

iniciativa do PET Biologia/UAST no sentido de contribuir com a divulgação científica, 

bem como possibilitar aos discentes PETianos o aprimoramento das habilidades de 

gestão técnico-científica. Foi reunido um grupo composto por dez professores filiados a 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, que juntamente aos PETianos coordenam a 

revisão dos artigos, cada qual gerindo sua área específica. Uma comissão de discentes 

do grupo foi designada a confeccionar o site da revista - 
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https://revnordestinacb.wixsite.com/rncbio -, seguindo o padrão de outros periódicos da 

própria instituição, contendo informações para submissão, edições, contato entre outras. 

Após isso, o grupo se mobilizou para divulgar a revista nos mais diversos meios de 

comunicação como sites, redes sociais, contato pessoal de profissionais acadêmicos e 

cartazes. 

A publicação dos manuscritos é contínua, anual e teve início no ano de 2017. 

Os manuscritos submetidos a revista devem ser em língua portuguesa, seguindo o 

modelo disponibilizado no site, e se enquadrar em uma das áreas das Ciências 

Biológicas. Juntamente com o arquivo de submissão deve ser enviado a carta de 

concessão para o e-mail: rev.nordestina.cb@gmail.com. Após o recebimento dos 

manuscritos, os PETianos verificam a normatização dos trabalhos, em seguida os 

encaminham aos revisores de área, de forma anônima, para que possam ser enviados a 

revisores técnicos. O processo de revisão é mediado entre os revisores e autores pelos 

próprios PETianos. Após serem aceitos e corrigidos, os artigos são formatados e 

publicados no site da revista, onde podem ser acessados livremente. 

 
Resultados e Discussão 

A criação desta revista possibilitou o resgate de trabalhos de discentes da 

própria instituição e de outras IES’s ainda não publicados, e também trouxe um 

amadurecimento aos PETianos em relação a gestão de meios de divulgação acadêmica, 

assim como sua integração com diferentes áreas, interpondo uma especialização precoce 

como está estabelecido no Manual de Orientações Básicas (BRASIL, 2006). No ano de 

2018 foram recebidos 12 artigos, dos quais sete foram aceitos pelos revisores e 

publicados no formato .pdf. Foram publicados manuscritos de diferentes áreas das 

Ciências Biológicas, como microbiologia, bioquímica, fisiologia vegetal e zoologia. 

O fato da revista ser disponibilizada em uma plataforma online facilita o acesso 

do público geral assim como proposto por Bomfá e Castro (2004). No ano de 2018,  

após a publicação da primeira edição da revista o Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT) concedeu, após solicitação, o ISSN (International 

Standard Serial Number) da revista (2595-3729). No primeiro trimestre de 2019 a 

RncBIO estreou para lista de periódicos reconhecidos pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

 
Conclusões: 

A criação da Revista Nordestina de Ciências Biológicas, além de trazer um 

novo meio de divulgação dos trabalhos acadêmicos, possibilitou uma capacitação 

acadêmica dos PETianos contribuindo em sua qualificação profissional e motivando-os 

a melhorar suas habilidades de escrita e leitura. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 
RESUMO 

 
A química é uma ciência experimental. Porém, a elevada carga horária do professor de ensino 
médio não possibilita a elaboração de experimentos para tornar a aula mais dinâmica, o que 
acaba desestimulando os alunos e, com isso, dificulta o aprendizado da disciplina. Pensando 
nisso, o grupo PET Química desenvolveu o projeto Revitaliza, com o intuito de promover o 
uso de aulas práticas em escolas públicas e melhorar o interesse dos alunos por essa ciência. O 
projeto ocorreu por meio da produção de um manual de experimentos e da doação de kits com 
o material necessário para a realização dos mesmos. Depois de confeccionado, os membros do 
grupo PET levaram o manual para a EEEP Professor Antônio Valmir da Silva, onde 
apresentaram alguns experimentos para o professor de química e depois disponibilizaram um 
formulário avaliativo para ser utilizado pelo professor após a execução da aula prática. 
Segundo os resultados obtidos, a maioria dos alunos afirmou que os experimentos 
contribuíram para melhorar seus conhecimentos, assim como sua visão acerca da química, 
apesar de possuírem pouco interesse por essa ciência. Esse projeto também foi bastante 
enriquecedor aos membros do grupo, que aprimoraram seus conhecimentos acadêmicos. 
 
Palavras - chave: educação, experimentos, ensino de química, manual de práticas 
 
INTRODUÇÃO 
 

A educação pública enfrenta sérios problemas, tais como infraestrutura deficiente, 
falta de interesse por parte dos alunos, evasão escolar etc.  

Segundo o Censo Escolar de 2018 apenas 38,8% das escolas públicas de ensino 
médio possuíam laboratório de ciências, o que representa um dos grandes obstáculos para o 
ensino de química prática.  

É importante que o professor busque novas metodologias que possam transmitir 
informações necessárias para adquirir o conhecimento científico. A forma como expõe-se o  
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saber através de ações extensionistas ou quaisquer ações educativas desempenha um papel de 
grande valor para a formação do estudante como indivíduo comunitário. 

Segundo Santomé (2006) alguns fatores como a elevada carga horária de trabalho 
dos professores e a deficiência de recursos materiais também é um grande empecilho a ser 
enfrentado.  

Sem tempo para planejar adequadamente as aulas, muitos profissionais não 
conseguem transmitir o conteúdo de forma clara e eficiente, aumentando ainda mais o 
desinteresse por parte dos alunos.  

O problema toma maiores proporções quando se trata de disciplinas da área de 
Ciências da Natureza, como, por exemplo, a Química, matéria que causa receio em muitos 
estudantes do Ensino Médio.  

 Para Sandra (2012) a ciência é um dos pilares para a formação do ser social, na 
qual o estudante tornar-se capacitado para compreender, indagar e lutar por assuntos coletivos 
atuais. Portanto, considerando de demasiada importância os conhecimentos científicos 
difundidos na escola como saberes fundamentais na formação do aluno, faz-se imprescindível 
que o educador incorpore novos métodos de ensino que tornem de melhor absorção, a 
docência na área de ciências. 

Sendo a Química uma ciência experimental, é de fundamental importância a 
realização de aulas práticas para ajudar a consolidar os conteúdos abordados em sala. 
Contudo, como já mencionado anteriormente, a maioria dos professores não dispõe de tempo 
para planejar aulas diferenciadas, como a realização de experimentos. 

Segundo Carvalho, Batista e Ribeiro (2007), um fator que influencia o 
desinteresse dos alunos em aprender química é a falta de infraestrutura das escolas, que não 
dispõem ou não utilizam laboratórios para realizar aulas práticas, muitas vezes por falta de 
reagentes e vidrarias.  

De acordo com Nunes e Silva (2011) a ação de extensão faz um intermédio entre a 
Universidade e a sociedade, a qual permite a troca de conhecimentos entre os estudantes e a 
comunidade através da transferência de informações e vivências sociais, trazendo benefícios 
para ambos. Nesse contexto, o grupo PET Química da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
realizou, como uma ação extensionista, o desenvolvimento e a aplicação do projeto intitulado 
Revitaliza, cujo objetivo era auxiliar professores da rede pública na elaboração e aplicação de 
aulas práticas na disciplina de química. O projeto ocorreu por meio da produção de um 
manual de experimentos e da doação de kits com o material necessário para a realização dos 
mesmos. 
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METODOLOGIA 
 

Para a elaboração do manual, inicialmente, foram feitas reuniões semanais entre 
os bolsistas e a tutora a respeito de quais temas seriam abordados. Foi decidido que as 
temáticas seriam: Ambiental, Alimentos, Energia e Aromas. Logo após, foram debatidos e 
pesquisados possíveis experimentos para cada assunto. Na parte ambiental, foram escolhidos: 
“Tratamento de água por eletrofloculação”, “Fabricação de sabão caseiro” e “Chuva ácida”. 
Em alimentos, foram selecionados: “Indicador de pH utilizando repolho roxo”, “Inflando 
bexigas com vinagre” e “Descolorindo corante sintético”. Na área de energia, foram usados os 
experimentos: “Pulseiras luminescentes”, “Condutividade de soluções”, “Pilha eletroquímica” 
e “Reações de calor”. Já no tema aromas, foram: “Extração de óleo essencial por arraste de 
vapor” e “Produção de vela perfumada”. 

Os experimentos selecionados foram testados e apresentados previamente em 
reuniões internas antes da elaboração do manual, para que assim pudessem ser avaliadas as 
condições de experimentação, as quantidades e os materiais necessários para realizá-los.  

Depois dos experimentos serem analisados e aprovados, deu-se início a 
elaboração do manual, onde foi dividido em capítulos, um para cada tema, contendo a 
fundamentação teórica, a metodologia para a realização dos experimentos e algumas questões 
para serem discutidas. Além disso, foi preparado um kit com todas as vidrarias e reagentes 
necessários para a realização dos experimentos contidos no manual. 

Por fim, todo o material foi levado à escola e entregue ao professor de química, 
onde foi realizado um experimento de cada temática, demonstrando como os conteúdos 
relacionados aquele experimento poderiam ser trabalhados com os alunos. Disponibilizou-se 
um formulário avaliativo a ser aplicado aos estudantes após a execução das práticas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram escolhidos dois experimentos pelo educador para serem efetuados pelos 
alunos: “A fabricação de sabão caseiro” e “Indicador de pH utilizando repolho roxo”. 

 
O formulário avaliativo teve como objetivo verificar se as aulas práticas 

promovidas com os experimentos do manual foram efetivas em fomentar o aprendizado dos 
alunos. Este questionário foi veiculado pelo professor responsável pela turma e continha as 
seguintes perguntas: 
 

1. Os experimentos contribuíram para melhorar seu conhecimento na disciplina de 
química? 

2. Sua visão sobre a disciplina foi alterada através do uso dos experimentos? 
3. Em sua opinião, seria útil aplicar algum dos experimentos no dia a dia? 
4. Qual experimento mais chamou sua atenção? Por quê? 
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Fonte:  Autor. 

5. A partir da compreensão de conteúdos com o auxílio da experimentação científica 
você teria interesse de fazer algum curso das Ciências da Natureza? Justifique. 

 
Onde os participantes responderam às perguntas 1, 2, 3 e 5 optando por “sim” ou 

“não”, bem como justificativas opcionais das mesmas, sendo estas respostas expressadas na 
tabela 01: 

   
Tabela 01: Respostas ao formulário avaliativo. 

 

Respostas ao formulário 
avaliativo 

Pergunta Sim (%) Não (%) 

1 86% 14% 

2 68% 32% 

3 95% 5% 

5 5% 95% 

 
  
No caso da pergunta 4, 61% dos participantes optaram pelo experimento “A 

fabricação de sabão caseiro” e 39% afirmaram que o experimento “Indicador de pH utilizando 
repolho roxo” foi aquele que mais chamou sua atenção. 

A análise do formulário avaliativo revelou que a maioria dos alunos afirmam que 
os experimentos contribuíram para melhorar seu conhecimento na disciplina de química, bem 
como para melhorar sua visão acerca dessa ciência. Dentre os aspectos que mais chamaram 
atenção dos estudantes no experimento “A fabricação de sabão caseiro”, destacam-se a 
possibilidade de aplicação no dia a dia e o combate à poluição. Em relação ao experimento 
“Indicador de pH utilizando repolho roxo”, observou-se que a utilização de diversas vidrarias, 
a prática de conceitos de ácidos e bases e o elemento visual da mudança de cor foram mais 
atrativos para uma fração dos alunos. 

A elaboração dos experimentos foi planejada determinando certos parâmetros, 
sendo estes: práticas que possibilitem sua reprodução acessível, bem como a explicação de 
diversos conteúdos da área de ciências e seu apelo visual quanto aos estudantes. Apesar do 
impacto que o projeto teve na fixação de conhecimento da área de química nos alunos, 
refletido pelas perguntas, a pergunta 5 mostrou que a turma participante tem pouco interesse  
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pela área de Ciências da Natureza e, dentre os que responderam esta questão demonstrando 
interesse em seguir essa área, observou-se relatos de grande curiosidade pelos fenômenos do 
cotidiano e pela utilização de experimentos acessíveis no ensino de química. 

O projeto favoreceu a compreensão de conteúdos através de experimentos práticos 
apesar do resultado da pergunta 5. O Revitaliza tem potencial para divulgar e estimular o 
interesse dos estudantes para a área da ciência. 

Levando em consideração os propósitos do PET discriminados na Portaria MEC 
nº 976/2010, no que diz respeito à extensão, o Revitaliza tem potencial para divulgar e 
estimular o interesse dos estudantes para a área da ciência, uma vez que a sua realização 
proporciona uma ampliação do conhecimento do grupo através das pesquisas e elaboração de 
manual, bem como a integração entre ensino superior e médio por meio do contato entre os 
bolsistas e discentes da escola, promovendo a fixação de valores que reforçam a cidadania e 
consciência social. 
 
CONCLUSÃO 
 

O grupo PET Química UFC buscou, com o projeto Revitaliza, auxiliar os 
professores de escolas públicas a tornarem as aulas mais atrativas e estimular o interesse dos 
alunos pela química. A demonstração de conceitos estudados em sala de aula aproxima o 
aluno dos conteúdos trabalhados e os instiga a formularem questionamentos acerca de certos 
fenômenos. As respostas dos formulários comprovam que os objetivos principais foram 
alcançados, uma vez que a maioria dos estudantes afirmou que as experiências contribuíram 
para melhorar seu conhecimento na disciplina. O envolvimento dos membros do grupo na 
elaboração do manual trabalhou diversas competências e conseguiu aproximar os petianos de 
problemáticas que se dão no âmbito do ensino de química.  
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EIXO TEMÁTICO: Incentivo à Cultura como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

 

A atividade em questão foi um projeto desenvolvido pelos integrantes do grupo PET 

Mais Saúde que visou a integração deste por meio de ações culturais, literárias e de lazer, sendo 

realizada em lugares descontraídos como no gramado da Universidade Federal de Uberlândia -

Campus Pontal e na casa da tutora. Esta atividade foi dividida em três momentos, no primeiro 

os petianos apresentaram sua autobiografia, no segundo houve um encontro literário e no 

terceiro aconteceu o SARAU cultural com apresentações de teatro, culinária, danças e músicas. 

Atividades como SARAU favorecem uma conexão entre os integrantes do grupo, facilitando 

na confecção e realização de atividades desenvolvidas pelo grupo PET Mais Saúde ao longo do 

ano. Como consequência o grupo executou as atividades no ano de 2018 com maior excelência, 

pela melhor interação entre as ideias dos trabalhos realizados pelo grupo, mesmo se tratando de 

um PET interdisciplinar, onde cada petiano tem uma linha de pesquisa distinta.  

 

Palavras – chave: cidadania; cultura; integração. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 PETianas/os bolsistas do grupo PET CONEXÕES DE SABERES - Populações do Campo e Saúde: Afirmação 

de Direito (PET MAIS SAÚDE e discente do Campus Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia 
2 Tutora do grupo PET CONEXÕES DE SABERES - Populações do Campo e Saúde: Afirmação de Direito (PET 

MAIS SAÚDE) e docente do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia. 

1549



 
 

 

 

 

 

Introdução 

 

As produções interdisciplinares contribuem para o desenvolvimento de novos saberes, 

diferentes formas de se realizar trabalhos sobre um mesmo tema, com abordagens e 

desenvolvimentos diferentes. Contudo há a problemática de interligar todos os pensamentos e 

conhecimentos de modo que as atividades sejam as mais homogêneas possíveis, este problema 

existe tanto na realização de trabalhos entre docentes de diferentes áreas (ABRANTES, 1994) 

quanto em grupos que são constituídos por integrantes das diferentes áreas de pesquisa, que é 

o caso do grupo PET CONEXÕES DE SABERES - Populações do Campo e Saúde: Afirmação 

de Direito (PET MAIS SAÚDE), que pode conter discentes dos 11 cursos da Universidade 

federal de Uberlândia-Campus Pontal. Em vista disso, o grupo se preocupa em incluir 

atividades que possam proporcionar o entrosamento entre as diferentes áreas dos petianos e que 

fortaleçam o coletivo sem perder o que cada um tem a contribuir com a bagagem que traz da 

sua área acadêmica e social.  

O sarau é uma prática que engloba a expressão corporal, cultural e intelectual, através 

de um espaço relaxante, confortável e seguro, onde os pensamentos podem ser expressados de 

modo informal ao mesmo tempo que contribui para a disseminação informações e 

conhecimentos à risca de assuntos pertinentes a sociedade que permeia as comunidades cidadãs 

como um todo, num dado grupo de pessoas (SILVA, 2016). Nesse contexto o sarau é uma 

atividade que contribuiu para descobertas sobre as experiências de vida, aspirações e desejos, 

compreensão de cada um a respeito destes temas, visando o autoconhecimento e ponto de vista 

de cada um e a integração na convivência entre os discentes e a tutora do grupo.  

Como consta no Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial 

(MOB - PET) “As atividades extracurriculares que compõem o Programa têm como objetivo 

garantir aos alunos do curso oportunidades de vivenciar experiências não presentes em 

estruturas curriculares convencionais”, desenvolver atividades que integrem o coletivo do 

grupo melhorando a capacidade de trabalho, discutir temas relacionados a ética, sócio-política 

e culturais a fim de promover a construção da cidadania. Tais temas foram abordados na 

atividade de sarau, associadas a um ambiente descontraído, com lazer, deixando a atividade 

mais prazerosa e descontraída ao mesmo tempo auxiliando no conhecimento e aprendizado do 

grupo. 

Dessa forma a atividade Sarau PET Mais Saúde teve como intuito criar um espaço 

cultural para os petianos e para a tutora, onde houve grande troca de experiências e 

autoconhecimento do grupo, acréscimo de conhecimento através da discussão dos diferentes 

pontos de vista de cada integrante sobre determinados assuntos pertinentes na formação do 

profissional e pessoal, propiciando um melhor ambiente de trabalho para a realização dos 

trabalhos executados pelo grupo durante o ano de 2018. 
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Metodologia 

 

O SARAU PET Mais Saúde aconteceu no ano de 2018 e foi dividido em três momentos 

para a sua realização. Com início no dia 23 de março, o primeiro encontro do SARAU foi na 

sala B318 da Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal, onde o grupo realizou a 

autobiografia, onde os petianos organizaram individualmente uma narração explicativa de suas 

próprias vidas, com auxílio de imagens para contar suas histórias e suas vivencias até o presente 

momento onde todos se encontraram na universidade. Este primeiro momento visava a 

apresentação individual dos petianos e tutora para que todos se conhecessem melhor.  

O segundo momento aconteceu no dia 28 de agosto, tendo como tema o SARAU 

literário, onde cada integrante do grupo e tutora leram um livro de sua escolha e apresentaram 

as resenhas dos respectivos livros em um piquenique no gramado do Campus. Para o 

piquenique, cada petiano levou uma comida de sua preferência com o intuído de mostrar seus 

dotes na cozinha para o restante do grupo, trocando as suas experiências literárias e 

gastronômicas, tornando o ambiente bastante descontraído e de harmonia dentro da 

universidade.  

O terceiro e último foi o SARAU de habilidades artísticas, realizado durante a manhã 

do dia 27 de outubro na casa da tutora, onde foram desenvolvidas diversas atividades, tais como, 

karaokê, danças diversas, música, canto, violão e apresentações de algumas cenas de teatro e 

em meio às apresentações fizemos juntos um almoço de confraternização. 

 

Resultados e Discussão 

 

A proposta da atividade foi criar, em um ambiente desenvolto, discussões pertinentes 

ao ambiente em que os petianos estão inseridos, autoconhecimento dos integrantes e um 

momento de lazer para integração do grupo através de saraus autobiográfico, literário e cultural. 

Com isso pode-se notar que a cada encontro os integrantes estavam mais desinibidos e 

conectados, tanto nas reuniões semanais como também nas atividades realizadas no decorrer do 

ano, com maior liberdade de conversação e troca de ideias e pensamentos no que diz respeito a 

questões pertinentes ao trabalho em grupo e a convivência que se dá estando inserido em um 

PET.  

No primeiro sarau que foram realizadas as autobiografias, foi possível conhecer um 

pouco da história de vida de cada um, desafios e obstáculos enfrentados até chegar a 

universidade e o que o levou a entrar para o PET Mais Saúde, proporcionando um momento de 

troca de experiências de vida e entendimento dos problemas que permeiam o dia a dia de cada 

petiano.  

No segundo sarau (Figura 1) onde os integrantes tiveram que ler um livro de sua 

preferência e levar uma resenha contando um pouco da proposta do livro pode-se conhecer os 

gostos literários e assuntos de interesse dos integrantes e neste sarau um dos integrantes levou 

uma proposta de atividade que havia em seu livro, em que através de um questionário podia-se  
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traçar um perfil psicológico de cada um, neste encontro cada um também levou uma comida 

para a roda formada no gramado do Campus proporcionando ambiente bem confortável e 

descontraído de conversação.  

No terceiro (Figura 2) e último sarau realizado no final do segundo semestre de 2018 a 

proposta era realizar atividades culturais e um almoço de confraternização que aconteceu na 

casa da tutora do grupo onde foi feito um almoço em conjunto, todos os petianos ajudaram, 

após isso teve momentos de dança, apresentação de cenas de teatro e no final todos os presentes 

cantaram uma música enquanto uma petiana mostrou seu talento no violão.  

Por fim, com esses saraus realizados no decorrer do ano notou-se uma melhora na 

realização das atividades presentes no planejamento e no desempenho do grupo como um todo, 

uma vez que havia uma maior liberdade e conexão entre os petianos.  

 

Figura 1: Segundo encontro: Sarau literário. 

 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 
Figura 2: Terceiro encontro: Sarau cultural. 

 

 
Fonte: Os autores (2018). 
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Conclusões 

 

Conclui-se que, segundo o MOB (2006) atividades de caráter coletivo integrador são de 

grande importância para a integração e melhor aproveitamento do desempenho dos trabalhos 

realizados em grupo, além de despertar nos petianos a busca por novos conhecimentos, agregou 

valores através de discussões que contribuíram para fomentar o caráter cidadão e cultural de 

cada um e o conhecimento da concepção de mundo do ponto de vista de cada petiano, o que 

permitiu um melhor entendimento das opiniões destes e ajudando na harmonização do grupo.  
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação: cabem, a este eixo 

temático, propostas que se relacionem à ideia de espaços educativos que possibilitam a 

democratização do saber, por meio da troca de experiências e de vivências que se 

encontrem além do âmbito escolar e das grandes instituições de ensino. 

 

 

Resumo  

O presente trabalho tem como objetivo relatar as atividades que veem sido desenvolvidas nas 

escolas estaduais de Natal (RN), que se justificam pela necessidade de intervenção qualificada 

em contextos escolares, acerca da temática de gênero. Trata-se de uma observação que tem 

como referência o registro etnográfico e os diários de campo. Para tanto, estamos, através de 

questionários, trançando o perfil socioeconômico dos/as alunos/as, a fim de entender as relações 

entre a localidade da escola/emprego juvenil/representação estudantil e as questões de gênero. 

Como resultado, o questionário nos revela as dificuldades de atuar em tal campo, visto que a 

temática (gênero e educação) vem sendo pautada em diversas instâncias, provocando dúvidas 

e divergências, o que não significa a ausência de debate, contrariamente, as escolas, em especial 

as professoras, têm criado mecanismos de contorno à onda conservadora que tem sido 

implantada em instituições públicas. Utilizando os dados coletados, traçaremos as demandas 

das escolas e desenvolveremos propostas de atividades de intervenção. 
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Gênero e Sexualidade.    

 

 

                                                
1 PETiano do grupo PET “Conexões de Saberes” e discente do curso de Ciências Sociais da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 
2 Colaboradoras do grupo PET “Conexões de Saberes” e discentes do curso de Ciências Sociais da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 
3 Tutora do grupo PET “Conexões de Saberes” e docente do Departamento de Antropologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 
  

1554



 
 

 

 

 

 

Introdução  

 

Em 2018, decorrente de um diálogo com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do 

Rio Grande do Norte, o grupo Semeando Gênero na Educação determinou-se a desenvolver 

uma pesquisa na Escola Estadual Padre Miguelino a fim de analisar como as discussões de 

gênero e sexualidade aparecem neste determinado contexto educacional. Previamente a 

inserção no campo, foi feita uma intensa formação acerca dos estudos de gênero e educação. 

Utilizamos como referencial teórico pesquisas que propiciaram diversas reflexões quanto a 

prática do exercício empírico, a interdisciplinaridade e as noções de juventude e fases de vida, 

a exemplo do texto de Alexandre Barbosa Pereira “Do controverso “chão da escola” às 

controvérsias da etnografia: aproximações entre antropologia e educação”. A sociabilidade 

escolar também foi um dos temas amplamente discutidos no nosso processo de formação, a 

partir dos textos “Olhares, xingamentos e agressões físicas: a presença e a (in)visibilidade de 

conflitos referentes às relações de gênero em escolas públicas do Rio de Janeiro”, das autoras 

Boris Maia e Ana Paula Mendes de Miranda e “O Ensino de Antropologia na Capacitação de 

Educadoras/es: experiências subjetivas em processo” de autoria da tutora do programa Elisete 

Schwade em conjunto com a antropóloga Rozeli Porto, pudemos aprofundar o debate a respeito 

da forma institucional, pensando como o corpo administrativo/pedagógico influencia e produz 

narrativas que visibiliza e invisibiliza a temática das relações de gênero assim como as 

experiências subjetivas e os múltiplos contextos se entrelaçam na prática docente. Dado 

andamento, partindo para experiência de campo, consideremos importante esquematizar onde 

se evidenciam as questões de gênero na escola, quais atividades, relacionadas à temática estão 

sendo desenvolvidas pela equipe pedagógica/professoras(es) e a representação estudantil, ao 

mesmo tempo que buscamos a partir do convívio com os discentes assimilar a maneira que o 

corpo estudantil se relaciona/percebe tal assunto, para que em seguida possamos desenvolver 

conjuntamente com toda comunidade escolar atividades pedagógicas que ampliem os 

horizontes críticos.   

 

Metodologia   

A metodologia utilizada para a construção desse trabalho enfatiza a observação que tem como 

referência o registro etnográfico e a observação participante. Deslocamo-nos até a escola no 

contra turno das matérias que cumprimos na UFRN, e através de conversas com alunas (os), 

funcionários, professoras (es) e equipe multidisciplinar, mapeamos as discussões, atividades e 

acontecimentos que remetem a discussão da diversidade na escola, com destaque para gênero e 

sexualidade. Essas atividades foram registradas em diários de campo e enviadas para a Tutora. 

Como previsto, elaboramos um questionário para traçar o perfil dos/as estudantes, atividade 

que foi realizada em conjunto com o PET Estatística (UFRN). A aplicação se deu em dez idas 

a escola.   
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Resultados e Discussão  

Asddemandas por atividades de extensão que as comunidades populares apresentam à UFRN, 

ou, mutuamente, a instituição propõe ás comunidades, resultam em pesquisas como essa, que 

promove o desenvolvimento profissional do estudante, além de incentivar a prática científica e 

extensionista. O conhecimento que nós, alunas, pesquisadoras e bolsistas acumulamos nesses 

espaços amplia de maneira imensurável a nossa qualificação enquanto futuras cientistas sociais. 

Nossa pesquisa impulsiona o aperfeiçoamento das metodologias já conhecidas, a exemplo da 

etnografia, e possibilita a aproximação com novos métodos, conforme temos visto aprendendo 

acerca das técnicas e procedimentos de aplicação/tabulação de questionários através da 

proposta interdisciplinar junto ao PET de estatística da UFRN. Só a prática oportuniza o 

aprimoramento desse conhecimento, ela enriquece nossa formação. Nos proporciona uma 

experiência acadêmica privilegiada e desafiadora, com a antecipação do contato com a 

comunidade externa durante o curso, e não somente após sua conclusão. Tal experiência resulta 

numa grande troca de saberes, uma vez que nosso entendimento sobre o papel da 

pesquisadora/estudante não se limita a compartilhar os conhecimentos adquiridos na 

universidade, nós chegamos a campo abertas a ouvir e incorporar na pesquisa todo acumulo 

advindo dos nossos ouvintes. Também é importante ressaltar como resultado o aprofundamento 

do debate acerca das questões de gênero, tanto do grupo Semeando Gênero quanto da escola 

que estamos inseridas, pois mesmo sem engendrar qualquer intervenção incisiva estamos 

semanalmente movimentando a discussão a respeito da temática, seja nas conversas com os 

discentes/docentes, seja nas aplicações dos questionários. As três bases - ensino, pesquisa e 

extensão - que permeiam o Programa de Educação Tutorial, mostraram-se presentes durante 

toda a nossa pesquisa, com base nesses pilares desenvolvemos um estudo embasado, reflexivo 

e crítico, analisando de perto como gênero e educação, articulam-se no ambiente escolar ao 

mesmo tempo que fomentamos o debate do nosso eixo temático.  

 

Conclusões:  

A interação entre diferentes gerações, realidades, gênero e classes compõem o cenário das ações 

propostas pelo grupo Comunidade de Campo, tendo em vista que a aproximação com temas 

relacionados às comunidades populares proporciona uma formação crítica, voltada para a 

reflexão e transformação social.   
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SEMINÁRIOS:  do desenvolvimento pessoal à difusão do conhecimento  
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SÃO PAULO. 

EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO 
 

Resumo 
Os seminários do grupo PET - Ciências Biológicas de Botucatu (PET-CBB) acontecem desde             
2013 e são desenvolvidos pelos próprios petianos que apresentam um determinado tema a             
comunidade acadêmica da UNESP/Botucatu. Durante sua preparação, os petianos         
fundamentam o assunto a ser discutido por meio de pesquisas e preparam um seminário de               
forma clara e objetiva com duração de sessenta minutos. Ao final do seminário, abre-se um               
espaço para discussão do tema com os ouvintes. O objetivo do PET-CBB no oferecimento dos               
seminários é contribuir para uma maior difusão de conhecimento, melhorar a oratória dos             
petianos e aumentar a bagagem cultural do grupo, à medida que os temas e a preparação dos                 
seminários são de livre escolha do seminarista. Os ouvintes recebem uma ficha ao final do               
evento para avaliar e dar sugestões/críticas do seminário apresentado. O grupo PET-CBB            
também faz uma avaliação crítica do seminário, levando questões que podem ajudar o petiano              
a melhorar suas apresentações em público e sua desenvoltura. Além disso, os resultados             
mostram que a adesão dos seminários do PET-CBB vêm crescendo ao longo do tempo e que a                 
complexidade dos temas abordados pelos petianos tem aumentado, bem como a sua            
capacidade de pesquisa, síntese e oratória. 
 
Palavras – chave  
seminário; oratória; difusão de conhecimento.  
 
 
¹PETiano discente (bolsista) do grupo PET Ciências Biológicas da Universidade Estadual Paulista            
“Júlio de Mesquita Filho”, campus de Botucatu. 
²Tutor do grupo PET Ciências Biológicas e docente do Departamento de Morfologia da Universidade              
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Botucatu. 
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Introdução 

O seminário, descrito ora como técnica ou ora como método, é uma prática             
didático-pedagógica que se encaixa no gênero de exposição oral e que possibilita o             
desenvolvimento de um tema, o exercício da crítica e competência oral dos estudantes;             
melhorando a formação intelectual e autonomia dos mesmos (PAZ; NASCIMENTO; SILVA,           
2016). Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao seminário como diálogo aberto,             
possibilitando a socialização das experiências que levam à (re)construção de um           
conhecimento, enriquecido pelo caráter de coletividade e de participação (ALTHAUS, 2011). 

Diante disso, o objetivo principal da apresentação de seminários é o desenvolvimento            
pessoal dos petianos para apresentações orais, levando à uma melhora nas habilidades            
individuais de oratória, postura, capacidade de síntese, e de direcionamento de um debate.             
Além disso, há a estimulação dos petianos a pesquisar e trabalhar com temas de seu interesse,                
buscando elevar sua bagagem de conhecimentos e proporcionar discussões acerca do assunto. 

  

Metodologia 
Cada petiano apresenta um seminário por ano e escolhe livremente o tema a ser              

abordado e os recursos audiovisuais a serem utilizados durante a apresentação. O processo é              
realizado inteiramente pelo petiano seminarista, mas os outros petianos e tutor devem estar             
sempre atentos e receptivos para ajudar caso necessário.   

O seminário deve ter 1 hora de duração, sendo livre e obrigatória a divisão deste               
tempo entre desenvolvimento do tema e questões para debate. O seminarista é responsável             
também pela divulgação do evento nas mídias e no mural da universidade, pela reserva do               
local onde será apresentado o seminário e por fim, pela preparação e envio dos certificados               
aos participantes. A avaliação principal é feita pelos membros do grupo, sem participação             
externa, levando em consideração os seguintes critérios: coerência na abordagem do tema            
proposto,  
tempo, oratória, postura e divulgação. Nesta avaliação, os petianos e tutor buscam valorizar             
principalmente os pontos positivos da apresentação, sendo um estímulo para os próximos            
trabalhos, como recomendado por PAZ; NASCIMENTO; SILVA (2016). Além da avaliação           
interna, também é realizada uma avaliação externa por meio de questionários entregues ao             
público no final de cada evento que aborda critérios como motivação e frequência em eventos               
do grupo, intenções de novas participações e indicações de nossos eventos aos conhecidos,             
disponibilidade e fator limitante para participação dos eventos do PET e críticas e sugestões              
ao grupo. O petiano seminarista fica responsável em tabular os dados destes questionários. 
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Figura 1: Divulgação do seminário ‘’Por que temos religiões?’’ da petiano Felipe dos Santos Pereira.  

 
Fonte: Felipe dos S. Pereira. 

 
Figura 2:  Petiano Luis E. Taguchi apresentando o seminário ‘’Vida Fora da Terra: Por que não encontramos?’’ 

em março de 2018. 

 
Fonte: Grupo PET-CBB.  

 
Resultados e Discussão 

Os seminários proporcionam um desenvolvimento pessoal, pois o petiano recebe ao final            
de seu seminário duas avaliações, uma interna e outra externa. Na interna, os membros do               
grupo apontam críticas construtivas para a melhoria da oratória e apresentação do seminarista.             
A avaliação externa é feita pelos ouvintes participantes do evento que respondem questões             
pontuais a respeito da forma de divulgação e interesse pelas atividades, projetos e eventos              
realizados pelo PET-CBB. 

Nicola et al. (2017) demonstra que o uso de diferentes metodologias e recursos, como              
seminários, oficinas e teatros, proporcionam aos alunos ganhos significativos no processo de            
ensino e aprendizagem. Estas metodologias ativas motivam os alunos a pesquisarem e  
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buscarem o conhecimento. Isso corrobora com os resultados observados pelo grupo, nos quais             
os membros demonstraram melhorias na capacidade de síntese e coleta de dados para             
preparação de seminários. 

De acordo com as avaliações externas tabuladas no seminário “Isso não é coisa de              
homem”, de abril de 2019, foi possível inferir que os principais motivos que atraíram o               
público presente foram o tema abordado e o horário disponível (Gráfico 1). Esta observação              
demonstra que temas diferenciados atraem maior participação do público acadêmico aos           
eventos do PET-CBB.  

Gráfico 1: Dados tabulados no feedback externo do seminário “Isso não é coisa de homem”, apresentado 
pelo petiano Felipe Pereira em abril de 2019, à respeito da motivação para comparecer ao evento. 

  
Fonte: Grupo PET – CBB. 

Podermos inferir que a frequência de nossos ouvintes nos eventos do PET CBB é baixa               
(Gráfico 2) e que o melhor dia da semana para as atividades do PET-CBB são as                
quintas-feiras (Gráfico 3). 
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Gráfico 2: Dados tabulados no feedback externo do seminário “Isso não é coisa de homem”, apresentado 
pelo petiano Felipe Pereira em abril de 2019,, à respeito da frequência que nossos ouvintes participantes vão em 

nossos evento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Grupo PET – CBB. 

Gráfico 3: Dados tabulados no feedback externo do seminário “Isso não é coisa de homem”, apresentado 
pelo petiano Felipe Pereira em abril de 2019,, à respeito da frequência que nossos ouvintes participantes vão em 

nossos eventos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Grupo PET – CBB. 
 

A atividade é realizada dentro da própria Universidade e com seus recursos disponíveis,             
o que torna o evento viável de acontecer. Além disso, a apresentação de diferentes seminários               
contribui para disseminação de diferentes formas de conhecimento e de diversos temas que,             
muitas vezes, não são tratados dentro de sala de aula. 
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Conclusões: 

Levando em consideração os aspectos mencionados, entende-se que os seminários          
agregam valor positivo e enriquecedor e são extremamente necessários para o           
desenvolvimento de petianos e ouvintes. Além disso, é uma atividade que promove            
discussões e esclarecimento de diversos temas, que podem ou não estar vinculados aos seus              
respectivos cursos de graduação além de contribuir para uma melhora da oratória,            
preparação de trabalhos e de síntese dos seminaristas. Não obstante, nossos seminários se             
enquadram em uma atividade diferenciada, em que ocorre interação entre estudantes,           
docentes e demais ouvintes, possibilitando a visibilidade e o reconhecimento do PET-CBB            
dentro da Universidade.  
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EIXO TEMÁTICO: Organização do Trabalho como meio de Transformação.  

 

 

Resumo 

A falta de um sistema de organização bem definida, centralização das tomadas de 

decisões e falta de liberdade na condução dos trabalhos pode gerar prejuízos de varias 

maneiras a um grupo que esta ligado a diversas frentes de trabalho como o PET, desde o 

prejuízo econômico relacionado aos investimentos internos e de apoiadores até o 

prejuízo de capital humano onde habilidades pessoais são pouco ou nada exploradas, 

além da sobrecarga sobre o tutor, diminuindo a qualidade e efetividade das ações e 

projetos do grupo. A implementação de estratégias é por natureza um assunto delicado, 

que envolve muitas variáveis, o sucesso ou fracasso depende do envolvimento dos 

integrantes do grupo, onde a falta de uma organização sistemática compromete toda a 

atuação a qual é proposto ao grupo. Neste projeto são apresentadas a implementação de 

três estratégias: a descentralização do poder, por parte do tutor, a criação de Unidades 

Estratégicas de Ensino, Pesquisa e Extensão, que são pilares fundamentais do grupo 

PET e a instituição dos cargos de Diretor de marketing e tesoureiro. A implantação do 

sistema de organização resultou na maior eficiência na conclusão dos trabalhos 

propostos, melhor andamento, divulgação e aumento na quantidade das atividades 

realizadas pelo grupo PET Agroflorestal, além do aumento na visibilidade e 

credibilidade ao grupo diante da comunidade estudantil. 

 

Palavras – chave  

Sistematização; eficiência; rendimento; comunidade estudantil; descentralização. 
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 PETiano  discente (bolsista) do grupo PET Agroflorestal e discente do curso de Agronomia  da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Chapadão do Sul - MS 
2
 PETiano  discente (bolsista) do grupo PET Agroflorestal e discente do curso de Agronomia  da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Chapadão do Sul - MS 
3
 Tutor do grupo PET Agroflorestal e docente da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 

– Chapadão do Sul - MS. 
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Introdução 

Em toda equipe independente da sua finalidade a organização do trabalho é 

imprescindível para obtenção de bons resultados, investir na sistematização de alguns 

processos e no aperfeiçoamento pessoal dos indivíduos é de suma importância para o 

sucesso do trabalho, quando se trabalha em um modelo centralizado de poder e decisões 

a equipe acaba desmotivada diminuindo a qualidade do serviço oferecido, para evitar tal 

situação é necessária uma mudança na condução do grupo e adequação a um ambiente 

mais dinâmico passando de um modelo centralizado para uma gestão com ênfase na 

descentralização de poder das decisões e dos resultados dos integrantes. Existe a 

necessidade de haver uma alteração na forma de gestão, que segundo Fischmann & 

Almeida¹, deveria se iniciar com os dirigentes, pois a implementação de estratégias 

envolve mudança de atitudes dos dirigentes. Segundo Bertero²: “O fato de o poder não 

ser mais exercido exclusivamente pelo empresário proprietário (Tutor), não significa 

que ele seja posto à margem e que o poder no interior da empresa tenha passado para 

outros agentes”. Entende-se a descentralização do poder como uma mudança do perfil 

de administração única para um perfil participativo que conforme Maximiano³,“A 

administração participativa é uma filosofia ou política de administração de pessoas, que 

valoriza a sua capacidade de tomar decisões e resolver problemas…[compartilhando] as 

decisões que afetam a empresa, não apenas com funcionários, mas também com clientes 

ou usuários, os fornecedores e eventualmente os distribuidores ou concessionários da 

organização.” As decisões operacionais passaram a ser tomadas por outros níveis do 

grupo, que tiveram a sua maneira de trabalho alterada para que a nova situação tivesse 

uma base mais sólida na implementação das mudanças. A determinação das metas que 

cada área deve atingir passa a ser elaborada com a participação dos integrantes 

envolvidos. O objetivo desse trabalho é organizar a distribuição das responsabilidades e 

projetos entre os integrantes do grupo PET Agroflorestal de forma que sejam 

executados dentro do prazo e com sucesso, que não sobrecarreguem o tutor do grupo, 

ainda descentralizar as tomadas de decisões tornando o processo mais orgânico, 

garantindo a fluidez dos trabalhos, maximizar o período dedicado às reuniões semanais 

diminuindo o tempo gasto e aumentar a visibilidade das ações do grupo na comunidade 

acadêmica. 

 

Metodologia 

 Em reunião com a presença de todos os integrantes do grupo foram instituídos os 

cargos de Diretor Geral, Diretor de Ensino, Diretor de Extensão e Diretor de Pesquisa, 

estes três últimos responsáveis pelas pastas de Ensino, Extensão e Pesquisa, foram 

instituídos ainda o cargo de Diretor de Marketing e Tesoureiro. Informado que o papel 

do Diretor Geral é auxiliar os demais diretores além de fiscalizar o andamento dos 

trabalhos de cada diretoria e responder por estes diretamente ao tutor, também que cada 

diretor é responsável pelo desenvolvimento e auxilio nas atividades dos Grupos de 
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Trabalho (GT’s), ligados a sua pasta, os diretores de pastas respondem diretamente ao 

Diretor Geral, o Diretor de Marketing fica responsável por manter o funcionamento e 

atualização do site e redes sociais oficiais do grupo. O tesoureiro fica responsável por 

fazer a coleta das doações voluntarias realizada mensalmente pelos bolsistas do grupo, 

verbas oriundas de fomento e apoiadores locais, controla a destinação do uso desse 

valor em caixa e comprovação dos gastos, responde diretamente ao Tutor. Terminada 

essa fase foi dada oportunidade para que voluntariamente os integrantes se 

candidatassem aos cargos pretendidos para posterior votação, nos casos de candidatura 

única os que se dispuseram foram prontamente empossados nos cargos, nos casos onde 

havia mais candidatos por vaga foi aberto espaço para apresentação de propostas 

seguida de uma votação aberta até que todos os cargos fossem ocupados. Estando todos 

os diretores empossados foram listadas as pautas (trabalhos, experimentos, ações 

sociais, ensino, pesquisa e extensão), aprovadas para serem realizadas distribuídas em 

um período bi semestral, na sequência foi aberto um espaço para sugestões de ações e 

trabalhos que pudessem ser realizados além daqueles obrigatórios submetidos 

anteriormente.  Depois de preparada às pautas com as ações e experimentos que devem 

ser conduzidos, foram agrupados os membros em GT’s, uma vez que ficarão 

responsáveis por todo o tempo de duração do experimento, cada GT conta com um 

coordenador de projeto, dois auxiliares de pesquisa e ainda os integrantes do grupo que 

terão participações pontuais. A divisão das pautas é voluntaria, o integrante que se 

dispuser a conduzir o projeto fica como coordenador de projeto.  O critério para 

distribuição do trabalho nos GT’s poderá ser por decisão do coordenador do projeto, ou 

por escolha dos próprios membros respeitando os conhecimentos técnicos de cada um. 

O cronograma de cada projeto é de responsabilidade do coordenador que deverá 

reportar ao diretor da pasta o qual pertence o GT, o cronograma deverá ser estudado e 

discutido com todos os integrantes dos GT’s, para que todos tenham consciência das 

etapas a serem feitas, e dos prazos a serem cumpridos. É importante que todos saibam 

que o descumprimento dos prazos tem impacto direto na avaliação individual dos 

integrantes. As avaliações individuais aconteceram por meio de um formulário que foi 

preenchido por todos os integrantes do grupo, onde são considerados vários fatores 

como pontualidade, proatividade, e etc. Todas as quartas-feiras após horário letivo 

foram realizadas reuniões presididas pelo Diretor Geral onde foram apresentados os 

relatórios parciais e resultados das pautas dos GT’s diretamente para o tutor (Figura 1). 

Sugestões, discussões e decisões são todas tomadas durante as reuniões. Decisões que 

não são unanimes vão para votação aberta presidida e com voto de desempate feito pelo 

tutor. Todo o andamento da reunião é registrado em ata e assinado pelos integrantes 

presentes. Para manter a frequência total dos integrantes do grupo, via de regra o não 

comparecimento injustificado por três vezes leva ao desligamento do grupo.  
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Resultados e Discussão 

Foi possível maximizar o tempo de execução dos projetos, melhorando em quantidade e 

a qualidade dos trabalhos realizados, os GT’s passaram de 3 para 5 projetos mensais. 

Com a descentralização das tomadas de decisões foi possível aumentar a velocidade de 

resposta e solução para os problemas enfrentados pelo grupo diminuindo a pressão 

exercida sobre o tutor do grupo. O organograma acelerou a apresentação dos resultados 

e andamento dos trabalhos dos GT’s, reduzindo o tempo gasto nas reuniões em 41,6%. 

Houve também a ampliação do público atingido e aumento da visibilidade das ações 

realizadas pelo grupo, resultado direto do uso das redes sociais como ferramenta de 

marketing que fez a média de visualizações mensais no site do grupo PET Agroflorestal 

passar de 91 para 2070 entre dezembro de 2018 e março de 2019.    

 

Conclusões: 

Este trabalho possibilitou entender a importância de um sistema organizacional eficiente 

e padronizado para potencializar a autonomia do grupo. Para isso foram definidos 

alguns objetivos o primeiro foi dividir as responsabilidades, o que demandou a criação 

de uma escala hierárquica completa e funcional. Melhorar a condução das reuniões 

reduzindo o tempo utilizado para essa finalidade, objetivo alcançado com a 

centralização das informações que foram encaminhadas previamente para os diretores 

de pastas responsáveis por transmitir ao diretor geral que informa a todo o grupo o 

andamento de todos os GT’s. E por fim aumentar a visibilidade do grupo na 

comunidade acadêmica, para isso foram usadas as redes sociais e o site, utilizando 
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marketing inundativo com atualizações diárias de noticias e de publicações semanais 

dos PETianos.  
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EIXO TEMÁTICO: Saúde Coletiva como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

A tuberculose é uma doença negligencia causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis que 

apesar de sua existência milenar ainda é um grande problema de saúde pública na atualidade. 

Estudos indicam que a manutenção do quadro da doença está fortemente condicionada ao 

aumento da pobreza, à má distribuição de renda e à urbanização acelerada, além de um 

despreparo por parte dos profissionais da área da saúde no controle e prevenção da mesma. O 

objetivo do presente trabalho foi descrever alguns aspectos epidemiológicos de tuberculose no 

Brasil, referente ao período de 2001 a 2017. Trata-se de um estudo descritivo realizado a partir 

de dados disponíveis no DATASUS, obtidos por meio do Sistema de Informação de Agravos e 

Notificação (SINAN). A coleta de dados ocorreu entre os meses de julho e agosto do ano de 

2018. Para a análise dos dados, foram consideradas as seguintes variáveis: número de casos 

notificados por ano, distribuição por sexo e faixa etária. Neste estudo foi possível identificar 

que a prevalência de tuberculose no Brasil manteve uma média anual de 88.085 casos, com 

predominância da patologia no sexo masculino 66,70% fato que pode ser justificado pelos 

hábitos de vida não saudáveis, a faixa etária mais acometida foi de 20 a 39 anos 45,19%. A 

partir da pesquisa observou-se que os números da tuberculose no Brasil ainda são preocupantes 

e desenvolveu-se projetos com intuito de auxiliar no manejo e controle da tuberculose na cidade 

de Três Lagoas - MS. 

 

Palavras – chave  

Epidemiologia, Tuberculose, Enfermagem. 

 

Introdução 

                                                
1 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Enfermagem e discente do curso de Enfermagem na UFMS/CPTL. 
2 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Enfermagem e discente do curso de Enfermagem na UFMS/CPTL. 
3 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Enfermagem e discente do curso de Enfermagem na UFMS/CPTL. 
4 PETiana tutora do grupo PET Enfermagem e docente do curso de Enfermagem na UFMS/CPTL. 
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Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010, p.200), as “doenças negligenciadas são 

doenças que não só prevalecem em condições de pobreza, mas também contribuem para a 

manutenção do quadro de desigualdade, já que representam forte entrave ao desenvolvimento 

dos países. ” Entre elas está a tuberculose (TB). 

A TB é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, afeta 

geralmente os pulmões e pode levar à morte. Pode ser tratada, atingindo a cura do paciente, e 

prevenida através de certas medidas, como manter ambientes ventilados, evitar contato com 

sintomáticos respiratórios e isolamento dos casos diagnosticados que estejam em ambiente 

hospitalar, pois a bactéria possui a capacidade de ser transmitida de pessoa a pessoa por via 

respiratória (MENDES; FENSTERSEIFER, 2004; WHO, 2013). 

Sabe-se que a TB, apesar de ser uma doença curável, continua representando um 

problema para a saúde pública e um desafio para os profissionais envolvidos no cuidado 

(SILVA; ALVES; MEDEIROS; TRIGUEIRO, 2018). A doença ainda mata pelo menos 6 mil 

pessoas/ ano no Brasil. O percentual de cura é de 72,2% e o percentual de abandono é de 11,7%, 

alcançando, em algumas capitais, valores de 30 a 40%. A cada ano, 111 mil novos casos são 

estimados. Esses dados representam um grande desafio para o Brasil em relação às metas 

pactuadas junto à Organização Mundial de Saúde (OMS), que declara a TB uma emergência 

mundial e propõe uma estratégia como resposta global para o controle da doença. Esta estratégia 

pode ser entendida como um conjunto de boas práticas para seu controle (WHO, 2009). 

A grave situação mundial da TB está intimamente ligada ao aumento da pobreza, à má 

distribuição de renda e à urbanização acelerada. Este quadro contribui para a manutenção da 

pobreza, pois, como a AIDS, a TB atinge, principalmente, indivíduos que poderiam ser 

economicamente ativos. A epidemia de AIDS e o controle insuficiente da TB apontam para a 

necessidade de medidas enérgicas e eficazes de saúde pública (HIJAR; OLIVEIRA; 

TEIXEIRA, 2001).  O objetivo do presente trabalho foi descrever alguns aspectos 

epidemiológicos de tuberculose no Brasil, referente ao período de 2001 a 2017.   

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo realizado a partir de dados disponíveis no DATASUS, 

obtidos por meio do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN). A coleta de 

dados ocorreu entre os meses de julho e agosto do ano de 2018. Foram coletadas as seguintes 

variáveis: número de casos notificados por ano, distribuição por sexo e faixa etária.  

Os dados foram transportados para planilha do Excel e posteriormente analisados por 

estatística descritiva e apresentados em tabela. Por se tratar de coleta de dados secundários 

obtidos por banco online gratuito do Ministério da Saúde, o projeto do estudo não necessitou 

ser encaminhado para o Comitê de Ética em pesquisa com Seres Humanos. 

 

Resultados e Discussão 

Por meio deste estudo observou-se que os números de casos de TB notificados ainda 

são altos, demonstrando a necessidade de um maior enfoque sobre a doença e um possível 

despreparo não só por parte dos serviços de saúde, mas também do serviço social e uma melhora  
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do saneamento básico ofertado a essa população, além de a articulação entre os três serviços 

supracitados.   

No período estudado, a prevalência de TB no Brasil manteve uma média anual de 88.085 

casos. Houve predominância da patologia no sexo masculino 66,70% em relação ao feminino 

33,27% (Tabela 1), fato que pode ser justificado pelos hábitos de vida não saudáveis, como 

alcoolismo e tabagismo, forma de trabalho dos homens e maior procura por parte das mulheres 

aos serviços de saúde (BARROS et al. 2014). 

A faixa etária mais acometida foi de 20 a 39 anos 45,19% (Tabela 1), possivelmente por 

ser mais exposta a fatores de risco e doenças preexistentes (BARROS et al. 2014). 

 

Tabela 1. Dados epidemiológicos da tuberculose no Brasil, segundo número de casos 

notificados, sexo e faixa etária, referente ao período de 2001 a 2017. 

Ano N° Casos 

Notificados 

Ignorados Sexo 

Masculino 

Sexo 

Feminino 

≤ 9 

anos 

10-19 

anos 

20-39 

anos 

40-59 

anos 

≥ 60 

anos 

2001 87.265 100% 96 

0,11% 

56.330 

64,55% 

30.839 

35,33% 

2.343 

2,68% 

7.165 

8,21% 

39.407 

45,15% 

27.398 

31,39% 

10.770 

12,34% 

2002 92.859 

100% 

81 

0,08% 

60.050 

64,66% 

32.728 

35,24% 

2.480 

2,67% 

7.191 

7,74% 

41.800 

45,01% 

29.441 

31,70% 

11.761 

12,66% 

2003 93.773 

100% 

11 

0,01% 

60.590 

64,61% 

33.172 

35,37% 

2.356 

2,51% 

7.130 

7,60% 

42.303 

45,12% 

29.951 

31,94% 

11.857 

12,65% 

2004 92.980 

100% 

16 

0,01% 

60.464 

65,02% 

32.500 

34,95% 

2.222 

2,38% 

6.956 

7,48% 

42.053 

45,23% 

29.926 

32,19% 

11.709 

12,60% 

2005 92.056 

100% 

36 

0,03% 

60.086 

65,27% 

31.934 

34,69% 

2.148 

2,33% 

6.839 

7,42% 

41.438 

45,02% 

29.893 

32,48% 

11.646 

12,65% 

2006 86.160 

100% 

04 

0,004% 

56.367 

65,42% 

29.789 

34,57% 

1.850 

2,14% 

6.151 

7,13% 

38.524 

44,72% 

28.514 

33,10% 

11.047 

12,83% 

2007 85.779 

100% 

-- 

-- 

56.730 

66,13% 

29.049 

33,86% 

1.826 

2,12% 

6.074 

7,08% 

38.504 

44,89% 

28.213 

32,90% 

11.075 

12,92% 

2008 87.822 

100% 

12 

0,01% 

58.276 

66,35% 

29.534 

33,62% 

1.719 

1,95% 

6.156 

7% 

39.842 

45,37% 

29.020 

33,05% 

11.042 

12,58% 

2009 87.277 

100% 

05 

0,005% 

58.043 

66,50% 

29.179 

33,43% 

1.719 

1,96% 

6.082 

6,96% 

39.740 

45,54% 

28.641 

32,82% 

11.009 

12,62% 

2010 86.146 

100% 

02 

0,002% 

57.731 

67,01% 

28.413 

32,98% 

1.516 

1,75% 

5.778 

6,70% 

39.076 

45,37% 

28.528 

33,12% 

11.217 

13,03% 

2011 88.560 

100% 

01 

0,001% 

59.627 

67,32% 

28.932 

32,66% 

1.492 

1,68% 

6.231 

7,03% 

39.662 

44,79% 

29.271 

33,06% 

11.818 

13,35% 

1571



 
 

2012 86.905 

100% 

12 

0,01% 

58.714 

67,56% 

28.179 

32,42% 

1.471 

1,69% 

6.022 

6,92% 

39.160 

45,07% 

28.714 

33,05% 

11.429 

13,16% 

2013 86.208 

100% 

08 

0,009% 

58.267 

67,58% 

27.933 

32,47% 

1.556 

1,80% 

6.033 

6,99% 

38.648 

44,84% 

28.357 

32,90% 

11.498 

13,34% 

2014 84.839 

100% 

05 

0,005% 

57.783 

68,10% 

27.051 

31,88% 

1.388 

1,63% 

5.821 

6,86% 

38.200 

45,03% 

27.813 

32,79% 

11.519 

13,58% 

2015 85.228 

100% 

05 

0,005% 

58.877 

69,08% 

26.346 

30,91% 

1.304 

1,53% 

5.820 

6,82% 

38.588 

45,28% 

27.507 

32,28% 

11.907 

13,98% 

2016 86.180 

100% 

03 

0,003% 

59.642 

69,20% 

26.535 

30,79% 

1.424 

1,65% 

5.813 

6,74% 

39.313 

45,62% 

27.114 

31,47% 

12.406 

14,40% 

2017 87.402 

100% 

08 

0,009% 

61.267 

70,09% 

26.127 

29,89% 

1.438 

1,64% 

5.901 

6,75% 

40.324 

46,14% 

26.796 

30,66% 

12.824 

14,68% 

Total 1.497.439 

100% 

305 

0,02% 

998.844 

66,70% 

498.240 

33,27% 

30.252 

2,03% 

107.163 

7,16% 

676.582 

45,19% 

485.097 

32,40% 

196.534 

13,13% 

Fonte: DATASUS – Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN). 

 

A enfermagem tem papel fundamental nas ações de controle e educação da população, 

busca ativa de sintomáticos respiratórios, prevenção e ensinamento do autocuidado, 

desenvolvimento de programas que envolvam a sociedade, realização da supervisão do 

tratamento, com finalidade de evitar o abandono e a multirresistência, garantindo a adesão e um 

tratamento bem-sucedido (GUIMARÃES et al. 2018). 

 

Conclusão: 

Conclui-se que os números da TB no Brasil ainda são preocupantes, tendo em vista que 

esta é uma das doenças infecciosas mais antigas e continua sendo um grande problema de saúde 

pública no país.  

Visando proporcionar uma melhora neste paradigma o grupo PET Enfermagem da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Três Lagoas, desenvolveu projetos 

com intuito de dialogar com trabalhadores da atenção primaria a saúde sobre a situação em que 

a TB se encontra no país, estimulando esses a desenvolverem ações educativas para sua 

população, explicando o que é a doença, como ela é transmitida, os sinais e sintomas que 

apresenta, como é feito o diagnóstico e o tratamento e as maneiras de prevenção da doença, 

realizando também busca ativa dos sintomáticos respiratórios. 
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de transformação 

 

 

Resumo 

Para o curso de Engenharia Metalúrgica existem simuladores que os alunos podem usar 

para simular as etapas de produção do aço. Anualmente, a World Steel Association 

elabora o SteelChallenge que se trata de uma competição usando esses simuladores. O 

objetivo da competição é a produção da tonelada de aço ao menor custo possível. Tendo 

em vista essa competição, o PET Metalúrgica elaborou o projeto SteelMaking que tem 

como objetivos diminuir a evasão do curso, preparar, incentivar e gerar futuros 

campeões através de aulas teóricas e práticas de simulação, dentro de um laboratório de 

informática. O projeto é voltado para alunos de todos os semestres do curso. Os 

resultados obtidos foram de campeões regionais das américas nos anos de 2016 e 2018. 

Com isso, o projeto está sempre incentivando e ensinando mais alunos a participarem 

do SteelChallenge.  

 

Palavras – chave  

Simuladores, SteelChallenge, Evasão, Ensinar 

 

Introdução 

A World Steel Association (WST) criou um site chamado SteelUniversity (SU) 

para a divulgação de conhecimento dos processos siderúrgicos que são abordados nas 

usinas siderúrgicas de todo o mundo. Neste site, são encontrados simuladores de 

diferentes etapas de produção do aço.  

 

 

                                                
1 Dylan Santos (bolsista) do grupo PET METALÚRGICA e discente do curso Engenharia Metalúrgica da 

Universidade Federal do Ceará 
2 Willian Gomes Colaborador do grupo PET METALÚRGICA e discente do curso ENGENHARIA 

METALÚRGICA da Universidade Federal do Ceará. 
3 Janaína Machado tutora do grupo PET METALÚRGICA e docente do Departamento ENGENHARIA 

METALÚRGICA da Universidade Federal do Ceará 
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Os simuladores são gratuitos e fiéis a aplicação real. Com a grande demanda de 

seu uso, a WST resolveu elaborar um desafio para os estudantes de todo o mundo. O 

desafio foi a produção de um aço ao menor custo possível. Seria campeão aquele que 

produzisse o aço atendendo todos os parâmetros técnicos requeridos. A competição 

acontece em duas etapas, a primeira delas é a etapa regional, em que os países que 

compõem um continente competem entre si e apenas um participante de um dado país 

se torna o campeão regional tendo o direito de representar seu continente na etapa 

mundial, que sempre é sediada em um país de escolha da organização do evento. 

Com o passar dos anos, essa competição se tornou algo almejado pelos 

estudantes e profissionais da Engenharia Metalúrgica. Observando essa intenção que os 

alunos demonstravam em participar da competição, o PET Metalúrgica resolveu 

elaborar um projeto para ensinar e incentivar os alunos do curso a participarem de tal 

evento. 

Os principais objetivos do projeto são diminuir evasão, incentivar, ensinar e 

gerar campeões no SteelChallenge. A Universidade Federal do Ceará (UFC) tem grande 

destaque dentro desta competição de modo a ter alunos que foram campeões nas 

categorias, estudantil e industrial, levando assim o nome da instituição para fora do país 

e aos olhos dos grandes CEO’s das maiores indústrias siderúrgicas do mundo.  

 

Metodologia 

A metodologia do projeto se baseia no ensinamento dos processos siderúrgicos 

através de aulas ministradas pelos próprios petianos com o uso de material disponível 

no site da SteelUniversity. 

 

      Figura 00: Aula teórica Dylan Santos                               Figura 01: Aula prática Willian Gomes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Autoria própria                                                       Fonte: Autoria própria 
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As aulas são ministradas uma vez por semana em um laboratório de 

informática para uma turma com cerca de 25 alunos. No projeto existem aulas teóricas e 

práticas de simulação para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico. Além 

disso, existem também competições internas entre os alunos para simular o dia da 

competição. Os vencedores são premiados com visitas técnicas e brindes como forma de 

incentivo ao projeto. 

  

Resultados e Discussão 

O projeto gerou ótimos resultados nos últimos anos. Em 2016 os estudantes: 

Jeová Melo, Jamil Nobre, Fabrício Braga e Emmanuel Almeida se tornaram a equipe 

campeã regional das américas e conseguiram ir para a etapa final que foi sediada em 

Hong kong-China. Em 2018, os estudantes: Dylan Santos, Bruno Saunders, Daniel 

Áquer e Mateus Nunes foi a equipe campeã regional das américas e conseguiram ir para 

a etapa mundial que foi sediada em Madri-Espanha. Vale lembrar que apenas um aluno 

pode ser realmente o campeão regional, mas no projeto reforçamos a ideia de criar 

equipes, pois isso aumenta as chances de vitória, como vemos nos anos de 2016 e 2018 

onde os alunos Jeová Melo e Dylan Santos, ambos petianos, se consagraram campeões 

regionais nos anos de 2016 e 2018 respectivamente. Além disso, estudantes ingressantes 

relataram que o projeto lhes trouxe uma nova perspectiva do curso, de modo a lhes 

motivar em sua permanência.   

 

Conclusões: 

Com os grandes resultados obtidos nos últimos anos, os petianos que são 

responsáveis pelo projeto relatam que adquiriram uma grande experiencia na área de 

siderurgia, pois tiveram que estudar vários processos siderúrgicos para que fosse 

possível repassar todo esse conhecimento aos alunos do projeto. Assim, o SteelMaking 

contribui na formação de todos os envolvidos, pois o projeto apresenta aspectos que vão 

além das salas de aula. 
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EIXO TEMÁTICO: Inclusão como meio de transformação 

 

 

Resumo 
O presente trabalho, criado com pretensão de se tornar um livro, trata-se de             
uma proposta de Pesquisa do Eixo temático “Religiosidades” pertencente ao          
Grupo PET- Etnodesenvolvimento vinculado à Universidade Federal Rural do         
Rio de Janeiro (UFRRJ) . Este projeto ocupa-se com a investigação e análise             
das folhas presentes em alguns dos espaços verdes da UFRRJ afim de            
identificar de forma técnica (através de seu nome científico) e de forma            
litúrgica, as folhas sagradas que são utilizadas em rituais religiosos e onde é             
possível encontrá-las dentro desses jardins. Este mapeamento, visa fornecer         
ao aluno/visitante/pesquisador dados sobre localização e serventia dessas        
folhas. Este projeto ainda encontra-se em desenvolvimento pelos alunos         
envolvidos em sua realização, e estima-se para sua concretização o          

1 PETiano/a discente (bolsista/não-bolsista/egresso) do grupo PET “Etnodesenvolvimento” e discente do 
curso “Licenciatura em Educação do Campo” da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
2 1PETiano discente (bolsista) do grupo PET “Etnodesenvolvimento” e discente do curso “Comunicação 
Social e Jornalismo” da “UFRRJ” 
² PETiana discente (bolsista) do grupo PET “Etnodesenvolvimento” e discente do curso “Letras- 
Português/Literatura” da “UFRRJ” 
³Tutor do grupo PET “Etnodesenvolvimento” e docente do curso “Engenharia Florestal” da Universidade 
“UFRRJ” 
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lançamento desse material na II Jornada EtnoPET, evento que será realizado           
ao final do ano vigente. 
Palavras – chave: Etnobotânica; Plantas medicinais; Rituais afro-brasileiros 

 
Introdução 

A utilização de plantas para fins medicinais e rituais é tão antiga quanto             
o próprio homem. No Brasil, o uso destas plantas voltadas a tais práticas             
nasceu sobre a grande influência de indígenas e africanos. Para as religiões            
brasileiras de ascendência africana, as plantas apresentam grande valor,         
sendo utilizadas na rotina dos terreiros de modo expressivo. Significando que           
sem a presença da natureza a relação com o sagrado não se estabelece como              
nos diz um importante ditado nagô: kosi we kosi orixá (sem folhas não há              
orixá). 

Entendendo que o jardim simbólico está para além da construção          
arquitetônica que compõem um terreiro e atendendo a pré-requisitos do Eixo           
Religiosidade do PET Etnodesenvolvimento é que este trabalho se constitui,          
mostrando que as folhas sagradas também podem ser encontradas nos          
parques e jardins presentes no contexto urbano. Para elucidar tal temática,           
foram realizados então o mapeamento e a identificação das espécies vegetais           
nos Jardins da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.   

 
Metodologia 

A metodologia que utilizamos para tal experiência foi, primeiramente,         
selecionar uma equipe organizada entre os petianos e discentes da          
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro: Deborah Terezinha Conceição –           
Coordenadora do projeto / Identificadora Botânica / Autora do Livro / Revisora            
Bibliográfica (PET Etnodesenvolvimento e Educação Diferenciada –       
Licenciatura em Educação do Campo), Bruna Vitório - Revisora bibliográfica –           
(PET Etnodesenvolvimento e Educação Diferenciada – Licenciatura em        
Educação do Campo), Larissa – Revisão (PET Etnodesenvolvimento – Letras),          
José Adriano – Fotografia / Diagramação (PET Etnodesenvolvimento –         
Jornalismo), Matheus de Souza de Oliveira – Identificador Botânico         
(Agronomia) e Moizés Barros Cordeiro – Identificador Botânico (Biologia). O          
segundo passo foi avaliar e escolher quais dos jardins presentes na Instituição            
poderiam contribuir para a identificação das folhas sagradas, para isso foram           
avaliados todos os jardins da Universidade e, dentro desse processo, cinco           
jardins foram selecionados: Jardim Botânico, Jardim do Alojamento Masculino         
M4, Jardim do Instituto de Agronomia, Jardim do Instituto de Biologia e o             
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Jardim do Prédio Principal (P1). Em seguida, foi analisada uma vasta           
bibliografia sobre os temas relacionados ao projeto. Para dar maior seriedade a            
pesquisa foram realizadas também algumas entrevistas com a Iyalorisa Cristina          
Ifatoki Florentino – Uberlândia/MG onde a temática foi compreendida através          
de um olhar mais esclarecedor e dinamizador. 

A primeira, segunda e terceira etapa relacionadas acima (seleção da          
equipe, avaliação da bibliográfica / entrevista com a Iyalorisa Cristina Ifatoki e            
escolha dos jardins, respectivamente) permitiram que um próximo passo fosse          
dado: as visitas de campo. As visitas de campo realizadas por uma equipe             
formada de três identificadores e um fotógrafo aos jardins já pré-estabelecidos           
foram organizadas da seguinte maneira: 1) cronograma organizado através da          
associação entre datas possíveis e jardim a ser visitado; 2) análise do espaço             
geográfico para saber a quantidade de dias que serão necessários para o            
mapeamento, identificação e fotografia das espécies e; 3) solicitação de          
autorização para a pesquisa de campo. 

A partir destes processos, o projeto de campo foi colocado em prática e             
as identificações foram realizadas primeiramente no Jardim do Alojamento         
Masculino F4. O Jardim criado pelos discentes e moradores do alojamento           
Moizés Barros Cordeiro, Ueliton Gomes da Paixão Lopes, Leonardo Américo          
Carvalho, Ana Lúcia Ormond e Paulo Renato Junior teve suas primeiras           
árvores plantadas nos anos 2000 e a partir do ano de 2016 foram introduzidas              
também espécies herbáceas mais comuns na região e de fácil plantio, estas            
espécies chegaram ao jardim através de doação ou como mudas produzidas           
pela própria Universidade, além das plantas já citadas, hoje em dia, podemos            
encontrar no Jardim do Alojamento Masculino F4 flores ornamentais, ervas          
medicinal e outras formas de natureza. Após o jardim ser totalmente analisado            
pela equipe obtivemos como resultado as trinta e cinco espécies listadas a            
seguir (Tabela 1) : 
 

Tabela 1 - Referência das Espécies Identificadas 
Nome Científico 

 
Nome Popular 

Mangifera indica Mangueira 
Schinus terebinthifolius Aroeira 
Dieffenbachia aglaonematifolia Comigo-ninguém-pode 
Xanthosoma taioba Taioba 
Cocos nucifera Coqueiro 
Agave americana Agave 
Dracaena fragans Pau-d´água 
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Sansevieria guineenses Espada de São Jorge 
Terminalia catappa Amendoeira 
Tradescantia spathacea Espada de Santa Bárbara 
Tradescantia zebrina Trapoeraba 
Kalanchoe pinnatum Saião 
Dioscorea bulbifera Cará-moela 
Joannesia princeps Cotieira 
Manihot esculenta Mandioca 
Cajanus cajan Guando 
Ocimun gratissimun Alfavaca 
Plectranthus amboinicus Malvisco 
Plectranthus barbatus Boldo 
Hibiscus rosa-sinensis Hibisco-da-china 
Theobroma cacao Cacau 
Maranta arundinacea Araruta 
Artocarpus heterophillus Jaqueira 
Morus nigra Amoreira 
Musa paradisíaca Bananeira 
Eugenia uniflora Pitangueira 
Psidium guajava Goiabeira 
Mirabils jalapa Maravilha 
Passiflora edulis Maracujá 
Eichornia crassipes Aguapé  
Coffea arabica Café 
Capsicum frutescens Pimenta Malagueta 
Talinum triangulare Língua-de-vaca 
Aloe Vera Babosa 
Alpinia zerumbet Colônia 

 
Após identificação, mapeamento e registro fotográfico das espécies        

relacionadas acima, os nomes científicos e litúrgicos foram associados às          
espécies e listados em seguida em uma tabela que servirá como material de             
base para a construção do livro e projetos futuros. 
 
Resultados e Discussão 

O projeto que tem como tempo hábil a duração de seis meses em um              
processo que compreende sua elaboração, execução e finalização tem como          
objetivo ao final do processo o lançamento de um livro que contara com a              
identificação dos Jardins da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a             
identificação das espécies com seus nomes litúrgicos e científicos presente          
nestes jardins. O livro será lançado na II Jornada do PET Etnodesenvolvimento            
& Educação Diferenciada a ser realizada ainda no ano vigente (2019). A            
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Jornada terá como atividade uma noite de autógrafos, palestras com          
convidados que vão abordar as temáticas que permeiam os temas          
relacionados ao livro além de uma cultural proporcionada pelo grupo de           
Extensão NEM (Núcleo de Estudos Musicais de Samba e Choro – UFRRJ). 
 
Conclusões: 

Como conclusão deste processo, será lançado um livro identificando os          
Jardins da Instituição e as espécies com seus nomes científicos e litúrgicos.            
Contribuindo assim, tanto para a comunidade acadêmico-científica quanto para         
as comunidades de povos tradicionais além da preservação da vida e da            
crença das mesmas. 
 
Referências: 
BARROS, José Flávio Pessoa de. A floresta sagrada de Ossaim : o segredo            
das folhas. Rio de Janeiro: Pallas, 2011. 
BRAZ, Denise Monte. Árvores do Jardim Botânico da Universidade Federal          
Rural do Rio de Janeiro: chave para identificação das famílias, dicas para            
reconhecimento das espécies em campo e caracterização e usos da madeira.           
Seropédica, RJ: Ed. da UFRRJ, 2012. 
BASTIDE, R. O Segredo das Ervas . In Anhembi, nº18, São Paulo, SP, 1955ª. 
CAMARGO, M.T.L.A. Plantas Medicinais e de Rituais Afro-Brasileiros . São         
Paulo: Almed, 1988. 
CASCUDO, L.C. Tradição, Ciência e Povo . São Paulo: Perspectiva, 1971. 
LORENZI, H. Árvores Brasileiras. Nova Odessa : Instituto Plantarum, 1998 
KINUPP, V.F. 2007. Plantas Alimentícias Não-Convencionais da Região        
Metropolitana de Porto Alegre, RS. Porto Alegre, 2007.  
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Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
15 PETiano/a tutor/a do grupo PET Geografia e docente do Departamento de Geografia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

Trilhas Geográficas como ferramenta para qualificação acadêmica em uma pers-

pectiva ambiental 

 

NASCIMENTO1, J. F.; CAETANO2, J. J. A.; BARROS3, L. H. V.; CRUZ4, D. E. R. F.; 

FELIX5, F. S.; FERNANDES6, N. A.; MACIEL7, L. B.; MAIA8, A, R. P.; MEDEI-

ROS9, B. L. G.; MIRANDA10, M. S. A.; SANTOS11, D. C.; SANTOS12, J. A.; SAN-

TOS13, V. M.; SOARES14, L. G.; DOZENA15, Alessandro.  

jucielmafonseca2@hotmail.com 

 

PET Geografia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, Rio 

Grande do Norte. 

EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

Resumo 

Nosso objetivo é evidenciar a relevância do Trilhas Geográficas na formação aca-

dêmica, utilizando aulas de campo para disseminar conteúdos referentes a ciência geo-

gráfica e a outras ciências, a exemplo da educação ambiental. Nesse sentido, o PET Ge-

ografia desenvolveu mais uma edição, denominada de Trilhas Geográficas – visita ao 

Santuário Ecológico de Pipa/RN com o intuito de destacar ar a importância dos estudos 

sistêmicos bem como orientar os participantes em uma melhor compreensão das possíveis 

ações que visem a preservação, como também a conservação de todos os ambientes que 

participam do equilíbrio do sistema. 

 

Palavras – chave  

Trilhas Geográficas; PET Geografia; Programa de Educação Tutorial 

 

Introdução 

Tomando como base a proposição do Programa de Educação Tutorial (PET) em 

relação a tríade (ensino, pesquisa e extensão), o PET Geografia da UFRN desenvolveu 

uma atividade de extensão intitulada Trilhas Geográfica a qual teve uma edição denomi-

nada visita ao Santuário Ecológico de Pipa. Onde, a referida atividade foi desenvolvida 

no Santuário Ecológico de Pipa/RN no dia 30/11/2018 às 10 horas da manhã, junto ao 

guia do local, aos graduandos da UFRN e ao professor convidado.  
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O local em questão, é composto por falésias, mata atlântica, além de animais em 

extinção. Nessa perspectiva, o grupo PET Geografia decidiu implementar uma atividade 

voltada para a abordagens de assuntos pertinentes a Geografia, de modo que pudesse ser 

observada a importância da preservação e da educação ambiental sendo de acordo com o 

manual de orientações básica dos grupos PET. Nesse sentido, Alencar e Barbosa (2018, 

p. 05) discutem que, 

 

Uma atuação educativa e social, tendendo à construção de valores, conceitos e 

atitudes que permitam a compreensão da realidade da vida e a atuação respon-

sável dos atores sociais no ambiente, se faz extremamente necessária. Essa atu-

ação, quando aplicada de forma participativa na gestão ambiental, traz aos ato-

res envolvidos na questão socioambiental a responsabilidade de buscar solu-

ções estando conscientes de seu papel e da importância da preservação. 

 

A visita ao santuário ecológico de pipa teve como objetivo obter o conhecimento 

sobre os aspectos bióticos e abióticos do local, visto que uma vez este santuário representa 

um importante remanescente de mata atlântica em nosso estado, além de trazer um ponto 

de vista mais positivo acerca das unidades de conservação, levando os participantes a 

conhecer uma nova perspectiva da paisagem. Ou seja, os alunos tiveram a oportunidade 

de verificar na prática as condições ecológicas e os sistemas geoambientais que até então 

eram somente conhecidos por estes através da literatura e aulas expositivas. 

   

Metodologia 

Para a elaboração da atividade, foi realizada uma pesquisa sobre as trilhas ofere-

cidas pelo Santuário, visando a obtenção de informações sobre o tempo de duração da 

trilha, além dos possíveis obstáculos ao longo do trajeto. Isso se fez necessário para que 

o grupo pudesse planejar o tempo em que a atividade ocorreria. 

A ação caracterizou-se como uma atividade de extensão, composta por uma breve 

pesquisa em relação as características e atividades oferecidas pelo Santuário, este passo 

objetivou a escolha do professor que pudesse abarcar as temáticas relacionadas aos as-

pectos ambientais do local. A atividade trilhas geográficas é desenvolvida em maior parte 

pela realização de aula de campo, pois apenas assim, o participante entra realmente em 

contato com ambientes e discussões que na maioria das vezes não é proporcionada pela 

grade curricular. 

Após a escolha do professor convidado, partimos para a divulgação da atividade, 

a qual é feita pelos membros que compõe a comissão de comunicação do PET Geografia 

utilizando-se cartazes que são expostos pelos corredores da Universidade, além de fazer 

uso das redes sociais como e-mail, facebook, blog e instagram. Essa medida é de funda-

mental importância para que tenhamos maior aderência da atividade. 
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Após esses pontos de planejamento, partimos para o local de encontro onde utili-

zamos um ônibus cedido pela universidade para apoio à atividade. Neste veículo, recebe-

mos informações do professor convidado a respeito do que o lugar da visitação nos mos-

traria e as possíveis reflexões que desenvolveríamos. 

 

Resultados e Discussão 

O aporte teórico e metodológico do presente trabalho visou proporcionar a intera-

ção do grupo PET e dos participantes junto ao que representa o Santuário Ecológico de 

Pipa, mostrando que não se trata apenas de um local turístico, mas de um ambiente de 

preservação, além de um palco para a aprendizagem sobre a dinâmica ambiental. 

Durante a ação pode-se perceber que, ao distanciar-se ao espaço de maior densi-

dade urbana, há uma desopilação do cotidiano acelerado, ou seja, o silêncio e o aspecto 

climático levam os visitantes a uma espécie de encantamento, ou redescobrimento da pai-

sagem, assim, inserindo-os no contexto ambiental. Nessa perspectiva, atividade buscou 

inserir os participantes e o grupo PET em um ambiente que não está no cotidiano acadê-

mico e que tem grande significância para a questão socioambiental. Em relação as ativi-

dades extracurriculares, o manual do PET argumenta o seguinte, 

 

As atividades extracurriculares que compõem o Programa têm como objetivo 

garantir aos alunos do curso oportunidades de vivenciar experiências não pre-

sentes em estruturas curriculares convencionais, visando a sua formação global 

e favorecendo a formação acadêmica, tanto para a integração no mercado pro-

fissional quanto para o desenvolvimento de estudos em programas de pós-gra-

duação. (Manual de Educação Tutorial - Programa de Educação Tutorial 

(PET). Brasília, 2006, p. 04). 

 

A figura 01 apresenta os petianos com a camisa azul, o guia com a camisa branca, 

os participantes e o professor com a blusa listrada. A figura retrata o início da trilha, onde 

guia alertou para que o grupo permanecesse unido, além de falar como ocorreu a imple-

mentação da unidade de conservação e o porquê de sua importância. Com isso, foram 

efetivadas várias paradas ao longo da trilha, onde o guia e o professor convidado falavam 

a respeito da dinâmica ambiental e relação social com o ambiente em questão, fazendo 

uso de um mapa de localização instalado ao longo do caminho, bem como informações 

previamente escritas sobre as espécies de animais e vegetais preservados no santuário. 
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Figura 01 – Início da trilha 

 
Fonte: Acervo do PET Geografia, UFRN (2018). 

 

Mais à frente (figura 02), o grupo se demonstra atento sobre a discussão acerca 

dos possíveis usos da vegetação local e da importância da preservação desta, visto que, 

além de abrigar vários tipos de animais, o Santuário se constitui um importante fator cli-

mático para a região. Sabe-se que a vegetação influencia na umidade do ar bem como na 

absorção dos raios solares, assim, participa efetivamente do equilíbrio ambiental. Esses 

aspectos, demonstram a importância de expor essas discussões para os participantes da 

atividade e desse modo orientá-los no caminho da educação ambiental. 
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Figura 02 – Discussão referente aos aspectos ambientais locais 

 
Fonte: Acervo do PET Geografia, UFRN (2018). 

 

Após esse debate, o grupo se reuniu em um espaço presente no trajeto da trilha 

(figura 03), onde foi desenvolvida uma discussão acerca da preservação da vida marinha 

sobretudo das tartarugas, as quais são vítimas da ação humana sobre o meio ambiente. O 

guia retrata que a tartarugas são encontradas mortas na praia, sendo a causa da morte a 

ingestão de plásticos, visto pelas tartarugas como alimentos. Ele explicou que não há 

como salvar estes animais, pois estes visitam o litoral apenas algumas vezes, em sua mai-

oria devido ao período de desova. Esse momento despertou uma maior sensibilidade 

quanto a importância das unidades de conservação relacionando-as ao cuidado com os 

animais que vivem ou utilizam o local. As figuras e discussões desenvolvidas nas figuras 

01 e 02 mostram que a preocupação e atenção surgem para todo o ecossistema. 

A discussão remete a importância e escala que a Educação Ambiental (EA) pode 

alcançar, pois ao se pensar que o simples ato de jogar plástico na rua pode ser prejudicial 

a toda uma espécie, isso faz com que surja uma reflexão dessa escala e revisão de ações. 

Com isso tem-se que a EA tem abrangência tanto local quanto difusa ou regional: na 

abrangência local, a EA permite ampliar a percepção do ambiente pelos visitantes e evi-

denciar os motivos de sua restauração, levando à redução do impacto sobre o ecossistema, 

enquanto na abrangência difusa ou regional, a EA transforma os visitantes em aliados a 

conservação biológica. (EISENLOHR et al., 2013, p. 409) 
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Figura 03 – Discussão acerca da preservação das tartarugas 

 
Fonte: Acervo do PET Geografia, UFRN (2018). 

 

Conclusões 

A ação “trilhas geográficas” em questão, possibilitou construir e integrar o conhe-

cimento relacionado a preservação e educação ambiental juntamente aos assuntos perti-

nentes a Geografia.   

A partir da ação pode-se perceber que o objetivo proposto pela atividade foi con-

cluído ao identificar que os participantes agiram de forma positiva ao receber as informa-

ções sobre a necessidade de conservação dos espaços de preservação ambiental, além de 

compreender sobre o impacto de suas ações sobre o meio. Nesse sentido, a integração 

entre o grupo PET Geografia e a comunidade acadêmica foi desenvolvida de forma plena, 

pois conseguimos implementar o que foi proposto na metodologia, bem como expor a 

relevância da aplicação teórica em campo. 
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O TurisData-RJ visa a criação de uma base de dados sobre a realidade turística do Estado 

do Rio de Janeiro no contexto dos megaeventos (2007-2016). Para isso, realizamos o 

monitoramento, coleta, sistematização, análise crítica, divulgação e compartilhamento de 

dados da área, considerando as características multi, inter e transdisciplinar dos Estudos 

do Turismo, bem como a carência de consensos, formulações e contribuições científicas  
                                                
1 PETiano discente (bolsista) do grupo PET “Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro” e 

discente do curso de Turismo da UNIRIO. 
2 PETiana discente (bolsista) do grupo PET “Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro” e 

discente do curso de Turismo da UNIRIO. 
3 PETiana discente (bolsista) do grupo PET “Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro” e 

discente do curso de Turismo da UNIRIO. 
4 PETiano discente (bolsista) do grupo PET “Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro” e 

discente do curso de Turismo da UNIRIO. 
5 PETiano discente (bolsista) do grupo PET “Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro” e 

discente do curso de Turismo da UNIRIO. 
6 PETiana discente (bolsista) do grupo PET “Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro” e 

discente do curso de Turismo da UNIRIO. 
7 PETiano discente (bolsista) do grupo PET “Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro” e 

discente do curso de Turismo da UNIRIO. 
8 PETiana discente (bolsista) do grupo PET “Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro” e 

discente do curso de Turismo da UNIRIO. 
9 PETiana discente (bolsista) do grupo PET “Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro” e 

discente do curso de Turismo da UNIRIO. 
10 PETiano discente (não bolsista) do grupo PET “Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro” 

e discente do curso de Turismo da UNIRIO. 
11 PETiana discente (bolsista) do grupo PET “Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro” e 

discente do curso de Turismo da UNIRIO. 
12 PETiana discente (não bolsista) do grupo PET “Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro” 

e discente do curso de Turismo da UNIRIO. 
13 PETiana discente (bolsista) do grupo PET “Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro” e 

discente do curso de Turismo da UNIRIO. 
14 PETiana discente (bolsista) do grupo PET “Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro” e 

discente do curso de Turismo da UNIRIO. 
15 PETiana tutora do grupo PET “Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro” e docente do 

Departamento de Turismo e Patrimônio da UNIRIO. 
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no campo, apesar da expressiva produção bibliográfica. Para isso, nos aliamos ao 

UrbanData-Brasil, um projeto de reconhecida excelência acadêmica na área de 

documentação dos Estudos Urbanos para, a partir de um intercâmbio técnico científico, 

construirmos a TurisData-RJ. A base de dados reúne hoje mais de 300 itens entre artigos 

publicados em periódicos científicos; dissertações e teses; livros e capítulos de livros.  

 

Palavras – chave  

Estudos do Turismo; Megaeventos; Monitoramento; Sistematização; Difusão  

 

Introdução 

O programa TurisData-RJ, em parceria com o UrbanData-Brasil16, busca 

contribuir para o monitoramento, sistematização e difusão de documentos produzidos 

sobre a temática do turismo no Estado do Rio de Janeiro. É importante observar ainda 

que, a partir desta parceria e intercâmbio científico, entre estudantes e pesquisadores da 

USP e da UNIRIO. Diante disso, apresentamos neste trabalho a TurisData-RJ, uma base 

de dados sobre a realidade turística do Estado do Rio de Janeiro, que será construída com 

base nos dados coletados em pesquisas do Observatório do Turismo do Estado do Rio de 

Janeiro.  

A relevância deste projeto reside na necessidade apontada por pesquisadores dos 

Estudos do Turismo que destacam como a área se constituiu de forma “indisciplinada” 

ou interdisciplinar (Tribe, 1997), tratando-se, portanto, de um campo de investigação que 

desconhece fronteiras e apropriado por pesquisadores com as mais diferentes formações 

teóricas.  Em seus estudos, Panosso Neto (2011) destaca natureza multi, inter e 

transdisciplinar das pesquisas em turismo, que enfrenta obstáculos como o preconceito 

com o turismo, considerado um tema frívolo e subteorizado. Em sua análise identifica 

ainda a falta consensos, formulações e contribuições científicas apesar da expressiva 

produção bibliográfica. Faz se assim, necessária uma análise do turismo e suas variáveis 

exógenas e endógenas, bem como seus aspectos sociais, pessoais, profissionais, 

empresariais, culturais, científicos e de lazer. 

A análise sobre o período dos megaeventos se justifica, pois, conforme destacado 

por Zirin (2014), o Brasil foi o primeiro país a sediar a Copa do Mundo de Futebol da 

FIFA de 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016, em um espaço tão curto de tempo, tornando 

essa organização desafiadora. E, para se preparar para essa missão, o Rio sediou, em 2012, 

a Rio + 20; em 2013, a Jornada Mundial da Juventude Católica e a Copa das 

Confederações, todos considerados eventos-teste para 2014 e 2016.  Nesse curto espaço 

de tempo, os olhares do mundo se voltaram para o Brasil e para o Rio de Janeiro algumas 

vezes. Houve uma intensificação de fluxos de pessoas e investimento, gerando um 

aumento de turistas17 e um potencial aumento de locais turísticos para atender a essa nova 

                                                
16 UrbanData-Brasil: Banco de Dados sobre o Brasil Urbano, criado pela Professora Licia Valladares. Em 

outubro de 2013, a coordenação foi assumida por Bianca Freire-Medeiros e em 2015, a base foi transferida 

para o Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. 
17 Segundo o Anuário Estatístico do Ministério do Turismo (2016), em 2002, quando o Rio de Janeiro foi 

anunciado como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007, o Brasil recebeu 3,2 milhões de turistas; em 

2012 foram 5,7; 2013, 5,8; 2014, 6,4; e, segundo a Empresa Brasileira de Comunicação (2017), em 2016 

foram 6,6 milhões, fechando este último ciclo dos megaeventos na cidade.  
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demanda. Assim, novos locais turísticos encontravam um cenário favorável para sua 

elaboração, como resultado de processos econômicos, sociais e culturais.  

 

Metodologia 

 

Os protocolos metodológicos que nortearão este projeto de pesquisa encontram-

se intimamente associados aos princípios de monitoramento, coleta, sistematização, 

análise crítica e divulgação inspirados na experiência do UrbanData-Brasil. 

  

Resultados e Discussão 

 

Para a análise crítica dos Estudos do Turismo no Estado do Rio de Janeiro 

utilizamos o Paradigma das Novas Mobilidades (PNM). Para Urry, na virada do milênio, 

assistimos a uma intensificação de fluxos que envolveram e ainda envolvem boa parte 

das sociedades, demandando, assim, uma nova forma de se pensar estas sociedades e a 

própria sociologia. Considerando que as mobilidades são um fenômeno social complexo 

que vai além das dimensões físicas, corporais e econômicas, tradicionalmente analisadas 

em estudos sobre viagens, transportes, mobilidade social, o sociólogo propõe que 

reposicionemos as mobilidades como importante lente de análise das culturas, 

imaginários, espaços e indivíduos (Urry, 2000; 2007). 

Na introdução à coletânea Tourism mobilities: places to play places in play 

(2004), Sheller e Urry analisam o turismo sob as lentes das mobilidades, o que chamam 

de mobilidades turísticas.  Para isso, avaliam como a compressão tempo – espaço, 

resultado de inovações e ampliação de acesso a diferentes meios de transporte, com novas 

tecnologias de informação e comunicação, trouxeram as pessoas em todo o mundo para 

mais perto umas das outras, aumentando os fluxos de viajantes, migrantes e turistas que 

se deslocam de um lugar para o outro e produzem novos lugares turísticos (Sheller e Urry, 

2004:3-4). Disto isto, Sheller e Urry (2004) propõem os estudos sobre os lugares turísticos 

a partir dos movimentos dos complexos sistemas formados pela combinação de redes de 

pessoas e lugares.  

Esta é a ideia que perpassa a noção de places to play / places in play – lugares 

para jogo ou lugares para performance. Considerando que play em inglês também 

significa peça teatral, ou espaço para performance, os lugares são, assim, performados ou 

elaborados por diversos atores, sejam esses residentes, operadoras de turismo, ONGs, 

Estado e turistas. Por isso, não faz sentido olhar para o turista em separado do lugar, ou 

para o lugar separado dos turistas, mas, sim, olhar para os movimentos e redes que se 

formam nestes lugares, tornando-os turísticos. 

Dito isto, focando na cidade do Rio de Janeiro como lugar turístico, analisamos 

os movimentos de corpos, ou seja, pessoas a trabalho, lazer e prazer; e as imagens criadas 

na mídia impressa ou visual no contexto dos megaeventos. 

Após a análise do material encontrado optamos por dar seguimento as pesquisas 

focando nos seguintes temas: Favelas, Gênero, Raça, Ecoturismo, Turismofobia e 

Turismo Colaborativo e Turismo Pedagógico.  Tal escolha se deu pelos interesses dos 

bolsistas, questões relevantes encontradas na produção científica coletada, interseções 

entre as temáticas selecionadas e temas emergentes pouco pesquisados no Brasil.  

A base de dados, hoje, reúne hoje mais de 300 itens entre artigos publicados em 

periódicos científicos; dissertações e teses; livros e capítulos de livros. Da análise da 
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produção serão publicados boletins ao longo do ano de 2019.  Para demonstrar nossos 

principias resultados, apresentaremos os dados sobre turismo em favelas no contexto dos 

megaeventos. 

 

 
 

O gráfico demonstra uma intensa produção sobre o tema no contexto dos 

megaeventos, entre 2007 e 2016, no entanto, este turismo se constitui no período anterior 

aos megaeventos. 

Com quase total exclusividade do mercado para as agências de turismo e pouca 

participação da população local, bem como pouca interação entre a população local e os 

turistas, esse turismo se consolidou primeiramente na Rocinha no início dos anos 2000. 

Comercializada no mercado turístico como “a maior favela da América Latina”, 

localizada entre Leblon e São Conrado, atraía um grande número de turistas – 3,5 mil por 

mês –, em sua maioria estrangeiros, nos mais diversos roteiros organizados por diferentes 

atores.  

Nos anos 2000, esse turismo se expandiu para outras favelas, a saber: Vila Canoas, 

Pereira da Silva e Tavares Bastos, com hospedagens; Providência, com a ideia de um 

Museu a Céu Aberto; Vale Encantado; e, como vimos na Babilônia e Chapéu Mangueira, 

com propostas de Ecoturismo (Freire-Medeiros, 2009, 2013).  

A partir de 2009, aparece uma nova fronteira de expansão do turismo em favelas 

no Rio de Janeiro quando a cidade se torna "cidade-sede", uma cidade que sedia 

megaeventos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Novas 

políticas públicas chegaram às favelas no contexto dos megaeventos; dentre elas, o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e Morar Carioca; e o programa de 

segurança pública Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). A primeira vez que o turismo 

apareceu como parte de uma política pública de planejamento urbano foi no Morro da 

Providência, em 2006. Neste caso, a ideia central era criar um museu a céu aberto e atrair 

turistas para a “primeira favela” do Rio de Janeiro, como parte do programa de 

revitalização da zona portuária (Menezes, 2008).  

A segunda vez, em 2008, como parte do projeto social do PAC no Pavão, 

Pavãozinho e Cantagalo. Neste caso, a ideia também foi atrair turistas a partir da fundação  
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de um museu a céu aberto, resultado de uma parceria entre o escritório de arquitetura 

responsável pelo PAC Social e as lideranças comunitárias. Assim, no final de 2008, foi 

fundado o Museu de Favela (MUF), com a proposta de ser um monumento turístico das 

favelas do Rio de Janeiro, abrindo uma nova fronteira deste turismo na cidade (Moraes, 

2011).  

Em 2010, encontramos outra política pública relacionada ao turismo em favelas, 

desta vez no Santa Marta, onde foi instalada a primeira UPP, foi lançado o Programa Rio 

Top Tour, com o objetivo de desenvolver o turismo na “primeira favela pacificada”. O 

programa envolveu formação de guias locais, mapeamento dos pontos de interesse 

turístico, criação de material promocional e implementação de sinalização turística na 

área, tudo isso como parte do projeto de pacificação do Santa Marta (Freire-Medeiros, 

2013).  

Por fim, em julho de 2011, oito meses após a ocupação do Complexo do Alemão 

pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e pelas Forças Armadas, foi 

inaugurado o Teleférico do Alemão. Meses mais tarde, em março de 2012, foi instalada 

a primeira UPP deste conjunto de favelas. Pesquisadores acreditam que esta combinação 

de políticas públicas levou ao aumento de número de turistas “de zero a vários milhares 

em apenas um par de anos” (Frenzel et al, 2015).  

Como parte da expansão desse turismo em favelas, encontramos novas 

possibilidades de experiências turísticas: a favela museu, a favela gastronômica, a favela 

hospitaleira e a favela ecológica, ou seja, nessa expansão aspectos locais em diálogo com 

segmentos do turismo, agregaram a valor a favela turística. 

 

Conclusões: 

 

Nas visitas a campo, bem como nos eventos organizados em 2017 e 2018 com 

moradores das favelas, foi observada a queda desse turismo nas favelas. Se entre 2013 e 

2014, encontrávamos iniciativas e atividades de moradores voltadas para o turismo em 

15 grupos de favelas, entre 2017 e 2018, só observamos a continuidade de ações na 

Rocinha, Vidigal; Pavão, Pavãozinho e Cantagalo; Babilônia e Chapéu Mangueira; 

Pereirão e Tavares Bastos com fluxos medianos e o Santa Marta consolidado com grande 

favela turística, que ainda registra os maiores números de visitações, guias locais 

organizados e iniciativas para o turismo. 

Se a expansão do turismo em favelas se deu no contexto dos megaeventos para as 

chamadas favelas pacificadas, hoje, em contexto de crise do Estado e consequente crise 

da UPP, os projetos de turismo nessas favelas começam a recuar. Neste cenário, três casos 

merecem ser observados: a Rocinha, paradigmática favela turística, já tinha alto fluxo 

turístico antes da UPP, mas vê seus níveis de visitação alterados diante da crise do projeto 

de segurança; Santa Marta, que se consolida como favela turística diretamente vinculada 

à política de segurança, mesmo com a crise da UPP mantém um fluxo turístico; e 

Complexo do Alemão, cujo turismo estava apoiado por duas grandes políticas públicas, 

PAC e UPP, retraiu por completo, retornando à estaca zero, após sucessivos episódios de 

violência no local, relacionados à crise da UPP.  

Neste sentido, ainda são necessários mais estudos para avaliar a relação entre 

retração do turismo em favelas e crise na segurança pública. Ainda é difícil comprovar a 

queda no turismo em favelas, bem como identificar suas razões, que, ao fim e ao cabo, 
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podem ser bem distintas de uma favela para a outra. Por se tratar de uma expansão que se 

deu fortemente baseada no empreendedorismo individual, com apoio do Estado visando 

os megaeventos, a inesperada queda na procura pelos turistas nos Jogos Olímpicos, 

somada à crise de segurança pública, pode ter estimulado guias e empreendedores a 

mudarem de ramo de atuação. 

Assim, pensar sobre a realidade turística do Estado do Rio de Janeiro é 

fundamental na atual conjuntura. O estado recebeu muitos investimentos no contexto dos 

megaeventos, projetos foram iniciados e muitos não foram concluídos com a crise política 

e financeira instalada. E o PNM se apresenta como um novo paradigma teórico capaz de 

contribuir para a análise desse período em rede com pesquisadores no Brasil e no Mundo.  
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EIXO TEMÁTICO: Incentivo à cultura como meio de transformação 

 

Resumo 

O Grupo PET/CS – Linguística, Letras e Artes desenvolveu, em parceria com a 

Professora Dra. Maria do Socorro Almeida (UFRPE/UAST), o curso de extensão 

“Tópicos em Literatura Popular”, que teve como objetivo principal estudar e reconhecer 

as expressões culturais que regem o povo através dos tempos, sua evolução e seus 

aspectos antropológicos e sociais. Através da realização desta atividade, criou-se um 

espaço de discussão e reflexão acerca da literatura popular e suas expressões estéticas, 

tanto em prosa quanto em verso. Como resultado, o grupo oportunizou novas 

experiências no processo de formação acadêmica dos participantes, contribuindo, assim, 

para o aperfeiçoamento destes nas produções escritas, bem como no exercício da 

cidadania e na sua construção profissional. 

 

Palavras – chave  

Cultura popular; literatura popular; nordeste. 

 

Introdução 

O Nordeste é uma região cultural e economicamente muito rica, no entanto pouco 

valorizada. Em razão disso, faz-se necessária a realização de estudos e projetos que 

visem aprofundamentos linguísticos e literários desta região. Este curso, em parceria 

com a professora da UFRPE/UAST, Dr.ª Maria do Socorro Almeida, propôs o estudo  

                                                 
1 PETiano/a bolsista do grupo PET/CS –Linguística, Letras e Artes e discente do curso Licenciatura plena 

em Letras – Português/Inglês da Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de 

Serra Talhada UFRPE/UAST 
2 Tutora do grupo PET/SC – Linguística, Letras e Artes e docente da Unidade Acadêmica de Serra 

Talhada (UAST) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 
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das expressões culturais e literárias inerentes aos povos nordestinos nas suas tradições, 

hábitos e costumes, como também, visou disseminar a cultura na perspectiva 

antropológica, social, tecnológica, popular e política, baseado no estudo das diferenças 

culturais e análise dos textos da literatura popular brasileira, sobretudo da literatura de 

cordel em seus gêneros, temas, estilos e estéticas. Com isso, fez-se um recorte dentro 

daquilo que é entendido como cinema regional, literatura e música popular, como é o 

caso do cordel e do repente, demonstrando, assim, a importância deste tema no âmbito 

acadêmico. O curso teve como objetivos: estudar e conhecer as expressões culturais que 

regem o povo nordestino através dos tempos, sua evolução e os aspectos 

antropológicos, sociais, tecnológicos e políticos no Brasil, sob a perspectiva da 

literatura popular e suas expressões, estéticas e estilos, tanto em prosa quanto em verso; 

estudar e conhecer acerca da Literatura de Cordel, da Literatura Matuta e dos demais 

gêneros populares, suas origens, desenvolvimento e estilos; conhecer a Literatura 

Popular, em especial a Literatura de Cordel, através de uma perspectiva histórico-

relacional, bem como as estéticas, estilos, gêneros, temas e ciclos; contribuir para que, 

ao final do curso, o aluno esteja apto ao conhecimento e reconhecimento do texto 

popular, assim como ao entendimento de suas formas e diferenças de estilos; estudar os 

estilos da literatura popular oral e escrita nas perspectivas sincrônica e diacrônica, como 

também, diatópica. 

 

Metodologia 

O curso ocorreu durante o período de dezesseis de maio a quinze de agosto de dois mil e 

dezoito, com um encontro semanal todas as quartas-feiras. Durante todo o curso, os 

participantes receberam textos e atividades acerca de questões teóricas e práticas a 

respeito da temática. Os petianos atuaram como monitores, ficando responsáveis pelo 

acompanhamento em sala de aula, bem como, pela realização de inscrições e a produção 

de certificados. Dessa forma, o curso se efetivou a partir das leituras e das análises 

críticas de obras referentes aos assuntos estudados, como também de leituras de 

narrativas cinematográficas e da perspectiva do cinema de temática popular. Além 

disso, foram realizados estudos comparativos entre textos e obras populares e não 

populares, abrangendo visões sociais, políticas, culturais, estilos, entre outros aspectos, 

isso tudo por meio do estudo de textos teóricos; aulas explicativas e discursivas; aulas 

expositivas; exercícios; debates; seminários; pesquisas; análise de textos poéticos, 

prosaicos ou teóricos com apresentação em sala; e produção de textos de acordo com os 

temas trabalhados. 

 

Resultados e Discussão 

A partir da realização dessa atividade, criou-se um espaço de discussão e reflexão 

acerca da literatura popular e suas expressões estéticas, tanto em prosa quanto em verso. 

Além das perspectivas teóricas abordadas, foram realizadas atividades práticas, tais 

como oficinas de xilogravuras e exposição de estilos musicais populares. Ao final das 

atividades, o curso foi avaliado de forma positiva, dado o número de inscritos - trinta e  
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dois - a participação destes durante o desenvolvimento das aulas e, por fim, um 

questionário que foi entregue aos participantes para que cada um pudesse comentar 

acerca de aspectos positivos e negativos do curso. 

 

Conclusões 

Por meio dos encontros realizados, o grupo contribuiu ativamente para o processo de 

formação acadêmica dos participantes, proporcionando, assim, o aperfeiçoamento 

destes nas produções escritas, bem como no exercício da cidadania e na sua construção 

profissional. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 
 

 
Resumo 

O Projeto institucional INTEGRA é desenvolvido pela Pró-reitoria de Graduação da           
UFSM, como apoio do Centro de Processamento de Dados, Pró-Reitoria de Planejamento e             
Grupos PET da UFSM com objetivo de identificar as causas da evasão e retenção e otimizar                
esforços para a redução desses índices. O PETCom irá colaborar na mobilização dos públicos e               
na identificação do Projeto Institucional, ou seja, atuar como área estratégica de            
assessoramento de comunicação, atuando em formato de projeto de ensino e pesquisa,            
estimulando os dezenove Grupos PET da instituição para que articulem-se aos seus NDEs e              
Coordenações, identifiquem as razões da evasão e promovam ações conjuntas que possam            
qualificar o ensino público e integrar de forma mais qualificada o discente no Curso e na                
instituição, além disso, planejar e executar a identidade visual do projeto. A metodologia será              
através de encontros regulares com a PROGRAD para definição de metas comunicacionais            
para mobilização; aperfeiçoamento das atividades previstas para 2019/2020 diante das          
demandas dos NDEs e Coordenações dos Cursos, identificadas a partir das avaliações            
realizadas pelos discentes. Pontualmente, espera-se que a articulação de esforços entre todos            
setores dos Cursos de Comunicação, e o PETCom possa resultar em melhoria curricular,             
aperfeiçoamento do ambiente e da convivência acadêmica e redução da evasão nos Cursos de              
Comunicação, o que poderá ser avaliado pela redução dos índices de evasão em longo prazo. 
 

1 PETiana discente (não-bolsista) do grupo PET Comunicação Social e discente do curso Comunicação Social -                
Relações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
2 PETiano discente (bolsista do grupo PET Comunicação Social e discente do curso Comunicação Social -                
Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
3 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Comunicação Social e discente do curso Relações Públicas da                 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
4 Tutora do grupo PET Comunicação Social e docente do Departamento de Ciências Sociais e Humanas da                 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

1598



 
 
Palavras – chave  
Comunicação; Identidade Visual; Evasão; Ensino Público; 
 
Introdução 

No segundo semestre de 2018, o PET Comunicação Social da UFSM recebeu do             
Pró-Reitor de Graduação, professor Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch, a demanda de criar de             
uma identidade visual e um nome para o projeto institucional coordenado por ele e que visa                
reduzir os índices de evasão e de retenção dos e das discentes dos cursos de graduação da                 
instituição até 2021. Essa trata-se de uma meta institucional definida no Plano de Gestão              
Institucional.  
O projeto, até então chamado informalmente de “Projeto Evasão”, já estava em andamento na              
Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), e devido à sua complexidade, no sentido de que             
reduzir a evasão requer o envolvimento de diversos setores, incluindo unidades acadêmicas,            
setores administrativos e outras áreas convergentes como Tecnologias (TI), Apoio Pedagógico,           
e Planejamento. Por isso, a comunicação é imprescindível, tanto para o reconhecimento da             
proposta através da sua identidade, quanto para a mobilização posterior de grupos e setores na               
execução de ações que identifiquem e reduzam as causas da evasão. Por isso, definiu-se que o                
PETCom poderia, na forma de projeto de ensino e extensão, contemplar temas e técnicas de               
comunicação que colaborem para o projeto institucional. Assim, as primeiras ações foram:            
planejar ações de comunicação anuais em apoio ao Projeto: criação de nome e marca,              
cronograma de divulgação aos PETs da UFSM, divulgação aos setores da UFSM, como             
Coordenações de Cursos e Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos de Graduação da            
UFSM. Ressalta-se que a comunicação é uma área estratégica de assessoramento, ou seja, o              
Projeto Integra é institucional e gerido pela PROGRAD, contando com apoio do PETCom em              
suas ações de comunicação. 

 
Metodologia 

Entendendo a importância de mobilizar os grupos PET da UFSM para auxiliarem no             
alcance das metas definidas no plano de gestão da UFSM relativas aos dados de taxa de                
conclusão de curso, torna-se fundamental a construção de um plano de comunicação para esse              
projeto. Segundo COSTA; TALARICO (1996, p. 213), o plano de comunicação é “o conjunto              
de estudos, análises e estabelecimentos de objetivos que devem ser atingidos através das ações              
de comunicação”. Para a construção do plano de comunicação, seguiu-se as seguintes etapas: 
 

1. Entendimento da temática evasão a partir da leitura da dissertação de Evandro             
Flores  e artigos já publicados indicados pelo * Gustavo Kantorski . 5 6

5https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/13652/DIS_PPGEP_2017_FLORES_EVANDRO.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y 
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2. Entendimento sobre a espiral do conhecimento, citada na dissertação de FLORES            
(2017), onde: 

A espiral do conhecimento inicia-se através da troca de         
experiências entre os indivíduos (socialização), que são por        
sua vez, formalizadas através da criação de conceitos e         
modelos (externalização), transformando o conhecimento     
tácito em explícito.[...] o conhecimento formalizado é       
acessado e combinado possibilitando a geração de novos        
conhecimentos (combinação), que por sua vez são       
aprendidos pelos indivíduos, momento em que o       
conhecimento explícito se transforma em tácito      
(internalização) (FLORES, 2017, p. 33). 

Figura 01: Marca do Projeto Integra da UFSM 
 

Posteriormente esse estudo auxiliou no processo de criação da marca do projeto. 
3. Compreensão acerca das ferramentas (softwares ) utilizados para a criação do           
aplicativo e quais os processos que indicam os potenciais alunos evasores. Para isso             
realizou-se uma reunião com os servidor Gustavo Zanini Kantorski, da Pró-reitoria           
de Planejamento (PROPLAN). 
4. Briefing do projeto com a tutora do PET Com Jaqueline Kegler, uma discente do               
curso de Relações Públicas e um discente de Publicidade e Propaganda. 

 
Além do plano de comunicação, entendeu-se a importância imensurável de criar uma            

identidade visual para o projeto. Segundo TEIXEIRA; SILVA; BONA (2012, p. 4) a             
identidade visual consiste no “fator responsável por materializar a sua identidade, sendo,            
portanto, um ponto de importância estratégica para o sucesso da comunicação”. 
 

 
6 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/135910 
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5. Um breve estudo sobre a história, elementos e símbolos identitários da UFSM. 
6. Análise de marcas já existentes e todos os âmbitos e fomos afunilando para              
instituições de ensino, até o mapeamento de todas as marcas que a UFSM possui.              
Nesta pesquisa buscamos inspirações para o design da marca. 
6.1 - Realização de brainstorm para o nome do projeto. 
6.2 - Criação do logotipo.  
7 - Realização de uma pesquisa de opinião, onde saímos pelo campus da UFSM              
conversando com as pessoas, analisando qual a percepção delas com a imagem            
apresentada (imagem acima) e se esta tinha a “cara” da instituição. Este processo             
foi realizado para observar o que as pessoa sentiam ao ver a imagem e se nós                
havíamos conseguido uma marca que tivesse o sentimento de pertencimento, um           
projeto de todos.  
 

A última etapa desse projeto consistiu na apresentação desse material através de um             
audiovisual de cerca de 1 minuto de duração para o Reitor, vice-Reitor e as Pró-Reitorias               
envolvidas. É importante ressaltar que a marca foi elaborada pelo PET Comunicação Social e o               
planejamento das ações de comunicação também estão sendo elaboradas pelo mesmo, porém            
este projeto será executado com os demais grupos PETs, PROGRAD e a Pró - Reitoria de                
Planejamento.  
 
Resultados e Discussão 

                                
Figura 02: Marca do Projeto Integra da UFSM 

 
A partir das informações levantadas ao longo das etapas 4, 5 e 6, realizou-se a               

concepção da identidade visual do projeto. Para a criação do nome, utilizou-se o método              
conhecido como brainstorm , que segundo AIREY (2010, p.9) consiste em um simples            
processo de associação de palavras relacionadas a um termo central. Entendendo-se que o             
termo “evasão” possui uma conotação negativa, estabeleceu-se “acolhimento” como seu          
antônimo criativo, e a partir desse, construiu-se um painel semântico com o objetivo de gerar               
insights.  
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Com base no conceito de que todos os esforços da universidade no combate à evasão               
devem ser pensados de forma a integrar o ou a discente ao ambiente da universidade, de forma                 
que ele ou ela sinta-se acolhido pela comunidade acadêmica e pela instituição, optou-se pelo              
termo “integração” como norteador do processo criativo. Assim, nasceu o nome UFSM            
Integra.  

Sabendo que a tipografia é de fundamental importância para a comunicação da imagem             
de uma marca, buscou-se uma fonte que despertasse os sentimentos de amigabilidade,            
receptividade e sensibilidade. Depois de vários testes, chegou-se à fonte Polly Rounded, uma             
versão mais soft da fonte Polly , sem serifa.  

A escolha da combinação cromática para o logotipo se deu a partir do estudo das               
cores-símbolo da UFSM: o azul (cor primária) e o amarelo (cor secundária). Optou-se por              
trabalhar com esses tons como forma de fortalecer o caráter institucional do projeto.  

Por fim, para a criação do símbolo, empregou-se o método defendido por AIREY             
(2010) que consiste em primeiro esboçar a marca no papel e depois trabalhá-la no computador.               
Com base no conceito de integração, buscou-se representar através do desenho a ideia de              
acolhimento, como se a universidade oferecesse um abraço. Através de formas geométricas, o             
símbolo faz alusão a uma pessoa sendo acalentada por outra.  
 

 
Figura 03: o símbolo do logotipo representando um abraço 

 
Da mesma forma, o símbolo representa o ciclo da permanência de uma pessoa como              

aluna da universidade, que chega na instituição, amadurece e, enfim, floresce, gerando frutos             
para a sociedade. O círculo amarelo representa o sol, e a figura azul representa uma planta.  
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Figura 04: o símbolo do logotipo fazendo referência a um sol e uma planta 

 
Conclusões: 
 

Essas ações justificam-se, pois reconhecemos que a comunicação pode ser estratégica e            
contribui efetivamente para os objetivos institucionais, sendo assim instrumento de          
transformação. Desafios estes que são identificadas nos princípios do Programa de Educação            
Tutorial, interligando ensino, pesquisa e extensão e contribuindo recursivamente para o           
aprimoramento dos cursos de graduação, especialmente, nas áreas ligadas aos grupos PET da             
UFSM que receberão o projeto, como prioritários. 

Além disso, percebe-se a importância desse projeto devido ao fato deste contribuir para             
a permanência de uma universidade pública, gratuita e de qualidade por meio de uma              
resistência efetiva para com o cenário atual. E demonstra assim, que investimentos para a              
mesma se faz necessário não só em manter, mas também em aumentar, para que a entrada do                 
estudante não seja o único fator importante na análise de dados sobre universidades públicas, e               
que portanto, fatores de permanência para os alunos e alunas devem ser mantidos e ampliados               
para que de fato a evasão reduza e consequentemente os investimentos para com os alunos               
sejam efetivos em retorno para a sociedade, uma vez que ele deixa de ser um aluno(a)                
desistente e se torna um(a) profissional preparado(a) para o mercado de trabalho ou para o               
âmbito da pesquisa.  

Portanto, é imprescindível a continuidade desse assessoramento, uma vez que a            
comunicação realizada pelo grupo PETCom tem sido fundamental para a externalização do            
projeto para as demais equipes responsáveis pelo projeto, o que ocasiona de maneira direta na               
forma em que esses grupos irão aderir ao mesmo, porque além de mostrar o quanto a                
comunicação é importante para isto, também revela o potencial dos grupos PETs como agentes              
transformadores da sociedade, que também fazem parte de um dos pilares essenciais na ajuda              
para com a permanência do aluno e da aluna na universidade pública. E, por meio da                
simplificação da informação, o entendimento sobre a importância desse projeto, bem como as             
estratégias exigidas por ele, ficarão de maior acesso e, portanto, tende o engajamento ser              
maior.  
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Sendo assim, as chances desse projeto atingir suas metas relacionadas ao plano de             
gestão institucional são potencializadas, o que ocasionará a longo prazo melhora nos            
investimentos na universidade pública, bem como, na melhoria e criação de políticas de             
permanência efetivas e com potenciais transformadores de realidades.  
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

Em 2009, a partir da observação e constatação de lacunas existentes nos cursos de Letras da 

Universidade Federal de Pernambuco, foi criado o PET-Letras com objetivo de consolidar 

conhecimentos não contemplados pelos cursos ao mesmo tempo em que os integra ao tripé 

ensino, pesquisa e extensão. Em 2019, o grupo completa dez anos de história, instituindo e 

promovendo as mais diversas atividades como cursos, jornadas, palestras, mesas-redondas, 

bate-papos e etc. Diante da observação da trajetória do grupo e suas realizações, o presente 

trabalho busca traçar uma linha do tempo em que se analisa o impacto do PET-Letras não 

somente nos alunos e professores de graduação, mas também na formação continuada dos 

profissionais da área e na comunidade em geral, protagonizando e promovendo, assim, um 

espaço de democratização do conhecimento da academia. O trabalho torna-se necessário na 

medida em que atividades e práticas democráticas de ensino-aprendizagem tornam-se cada 

vez mais escassas em um espaço de formação docente cada vez mais restrito.  

 

Palavras – chave  

Democratização do ensino. Formação docente. Formação continuada. 

 

                                                
1 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Letras UFPE e discente do curso de Letras Inglês - Licenciatura da 

Universidade Federal de Pernambuco. 
2 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Letras UFPE e discente do curso de Letras Inglês - Licenciatura da 

Universidade Federal de Pernambuco. 
3 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Letras UFPE e discente do curso de Letras Português - Licenciatura 
da Universidade Federal de Pernambuco. 
4 PETiano discente (bolsista) do grupo PET Letras UFPE e discente do curso de Letras Português - Licenciatura 
da Universidade Federal de Pernambuco. 
5 PETiano/a tutor/a do grupo PET PET Letras UFPE e docente do Departamento de Letras da Universidade 

Federal de Pernambuco. 
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Introdução 

O Programa de Educação Tutorial de Letras da Universidade Federal de Pernambuco 

(PET– Letras UFPE) completa, no ano de 2019, uma década de existência. É importante 

mencionar que, em toda sua história, o PET-Letras se manteve ativo em promover, através de 

Jornadas, (mini)cursos, palestras, bate-papos e mesas-redondas, a integração entre ensino, 

pesquisa e extensão–  princípio motivador do programa. Então, dentro desse princípio, o 

PET– Letras UFPE buscou, desde sua criação, o atendimento de demandas internas das 

diversas licenciaturas em Letras (Português, Inglês, Espanhol, Libras e Francês) da instituição 

com o intuito de suprir  possíveis lacunas na formação docente e acadêmica do aluno 

matriculado, inserindo-o em espaços em que “conhecimentos teóricos, técnicos e 

metodológicos construídos ao longo da graduação são transpostos para situações concretas de 

ensino-aprendizagem e tornados alvo de reflexão contínua” (CRISTÓVÃO e SZUNDY, 

2008).  

Além disso, o grupo também busca atender preocupações externas ao curso, na 

formação docente continuada de profissionais atuantes na área de Letras, através da abertura 

de espaços que viabilizam discussões acadêmicas do curso para a sociedade, suscitando a 

formação de conhecimentos outrora impossíveis sem tal democratização. Assim, construindo 

o que Gimenez (2004) afirma como um curso de Letras pautado na articulação plena entre o 

"aluno-professor" (professor em formação), professores, universidade, escolas e a própria 

coletividade em que elas se inserem. Ao promover diferentes atividades acadêmicas e extra 

acadêmicas para os mais diferenciados públicos mencionados anteriormente, o PET-Letras se 

torna instrumento de democratização e integração de conhecimentos, buscando não somente 

preencher lacunas, mas superá-las com novos saberes, problematizá-los e coletivizá-los, 

partindo das necessidades de alunos e professores. A partir das dinâmicas vivenciadas durante 

esse período de dez anos, o presente trabalho busca apresentar, discutir e refletir a 

democratização do ensino-aprendizagem experienciada pela comunidade acadêmica e pelos 

petianos a partir dessas atividades oferecidas pelo grupo PET em questão, além de referenciar 

os objetivos gerais e específicos de tais atividades, nunca perdendo de vista o norte integrador 

característico do programa como um todo. 

 

Metodologia 

A análise realizada na pesquisa constitui-se primeiramente de natureza observacional, 

pois pauta-se na observação das principais atividades realizadas pelo PET-Letras, além de 

seus objetivos específicos e metodologias próprias. Em segundo lugar, descreveu-se tais 

observações com o objetivo de enxergar características em comum que levassem ao 

entendimento dos objetivos gerais do grupo em seus dez anos de atuação na comunidade. 

Abaixo, uma tabela com as principais práticas promovidas pelo grupo e suas principais 

características para análise. 
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Tabela 01: Principais atividades do PET – Letras UFPE 

 

Atividade 

Analisada 

Principais Aspectos da Atividade 

Jornada PET-

Letras 

Conferências, minicursos, mesas-redondas e apresentações de trabalhos 

sobre temas atuais de Letras/Licenciatura. 

Cursos Caráter interdisciplinar, ministrados por professores da área e 

PETianos. 

PET-Promove Exibição de filmes e documentários, mesas-redondas e palestras. 

Bate-papo 

Acadêmico 

Rodas de diálogo sobre educação com alunos de IES de diversos 

lugares do mundo: semelhanças e disparidades. 

 

Fonte: os autores (2019) 

 

Resultados e Discussão 

A primeira e principal prática instituída pelo grupo é a chamada Jornada PET– Letras 

UFPE que, em 2019, contará com a sua VIII edição. A Jornada apresenta-se como uma 

discussão de pautas atuais na área de Letras e Licenciaturas em geral, buscando, dessa forma, 

produzir e socializar diferentes aspectos e pontos de vista acerca da temática. Por fim busca-

se, através das trocas de conhecimento, atualizar os profissionais da área, bem como 

promover o crescimento da formação dos próprios graduandos. A Jornada PET se divide em 

quatro principais tipos de atividades: conferências (de abertura e de encerramento), 

apresentação de comunicações e pôsteres, mesas-redondas, e, por último, uma atividade 

cultural. Como afirmam Suassuna e Bunzen (2017, p. 8, no prelo), a Jornada PET-Letras se 

mostra efetiva na “ampliação dos laços entre diferentes setores da universidade e entre a 

UFPE e outras IES. A Jornada tem funcionado como mecanismo de formação continuada para 

professores em exercício, sobretudo os da educação básica”. 

Depois, como outra atividade central, enfatizamos os cursos ministrados por 

profissionais da área e PETianos. Promovidos durante os semestres letivos nos mais 

diferentes horários, com duração variada de alguns dias até o semestre inteiro, os cursos se 

mostram presentes como uma força motriz (assim como a Jornada) da atualização de 

conhecimentos atuais na área de Letras e de Licenciatura. Entretanto, seu diferencial é 

integrar o caráter interdisciplinar da área aos demais temas abordados durante suas execuções. 

Dessa forma, tendo como incentivo a presença de indivíduos não somente da área de Letras o 

seu objetivo interdisciplinar se torna ainda mais evidente. Pois como salienta Fortunato et. al: 

 
[...] fica evidente a importância da interdisciplinaridade na produção do novo, no 

alargamento de horizontes visíveis na ótica de apenas uma disciplina – esta inovação ocorre 

1607



 
 

quando, abertos à produção de novos conhecimentos ainda não existentes, efetiva-se 

diálogos que revelam novos indicadores, novas experiências vividas no cotidiano da sala de 

aula, novos aspectos retidos na memória [...] (2013, p.7). 
 

Assim, é de vital importância a ampliação de disciplinas sob novas óticas 

interdisciplinares de forma a integrar diferentes indivíduos em um propósito formador muito 

mais social do que extremamente metódico. 

Em outra dinâmica, percebemos como importante a realização do PET Promove, 

atividades isoladas como mesas-redondas, bate-papos e palestras. Os temas diversos e atuais 

buscam, mais uma vez, chamar a atenção não só de profissionais, graduandos e pós-

graduandos da área, mas também a comunidade acadêmica em geral e além. O PET Cine, 

também nessa mesma dinâmica, consiste na exibição de filmes e documentários acerca de 

temas variados, seguidos de rodas de diálogo para sua percepção e discussão. Os participantes 

das exibições cinematográficas, por seu caráter audiovisual, se mostraram amplamente 

diversos, gerando discussões frutíferas e multidisciplinares, evidenciando ainda mais o 

princípio democratizador de conhecimento que as atividades vêm provocando. 

Por último, refletindo sobre o caráter globalizador, o PET-Letras tem orgulho de 

realizar o Bate-papo Acadêmico, que consiste em encontros nos quais um convidado 

internacional debate a realidade da educação em seu país de origem e suas percepções acerca 

da educação brasileira e de sua terra natal. Assim, proporcionando frutíferas discussões sobre 

diferenças e semelhanças entre concepções culturais do Brasil e estrangeiras. De certa forma, 

o evento é pensado na interculturalidade, segundo Corbett (2011), na medida em que se apoia 

nas classificações e indagações de valores culturais amplos mesmo reconhecendo as 

“diferenças individuais e os perigos da estereotipização”. Em outras palavras, ao termos duas 

diferentes culturas em debate, percebe-se que mesmo com características individuais dos 

participantes da discussão, tende-se ao coletivo, ao pensar na educação do cenário brasileiro 

em geral e compará-lo com de outros países em diferentes realidades culturais. Em sua 

trajetória o PET-Letras realizou quatro edições do Bate-Papo Acadêmico, com convidados 

provindos de países como Japão, Portugal, Alemanha e França, sendo o do Japão o mais 

recente. O incentivo da participação da comunidade é ampla, partindo tanto de alunos quanto 

de professores interessados pelo tema. 

Ao partir de específicas descrições de cada prática promovida pelo PET-Letras da 

UFPE, foi possível entender a intenção geral do Programa: o constante incentivo para com a 

democratização do ensino na comunidade (extra)acadêmica, o qual permaneceu em vigor 

desde a criação do grupo até os dias atuais, percorrendo uma década de história e de luta. 

 

Conclusões 

 Com base nas atividades descritas e nos resultados alcançados, pode-se concluir que 

existe relevância nas atividades desenvolvidas pelo grupo PET– Letras UFPE ao longo dos 

seus dez anos de existência e resistência, uma vez que tudo que é desenvolvido busca ser 

fundamentado tanto como mediação nas deficiências dos cursos de Licenciatura em Letras 

quanto na promoção da reflexão sobre Língua, Linguagem e Literaturas, além de ser um 
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grupo ativo em uma Universidade em que muitos de seus recursos estão cada vez mais 

escassos. Ademais, acima de tudo, também buscando a visão concreta transformadora 

(CRISTÓVÃO e SZUNDY, 2008), seja ela na graduação, na formação continuada de 

profissionais da área, nas escolas ou na comunidade (GIMENEZ, 2004). Visando a 

continuidade dessas intervenções, o grupo compreende a necessidade de reformular atividades 

bem sucedidas e criar novas estratégias de atrair mais participantes para esses espaços de 

discussão e multiplicação de saberes (SUASSUNA e BUNZEN, 2017, no prelo). 
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EIXO 4: CIÊNCIA HUMANAS/APLICADAS 
TEMA: Unidos pela Cidadania 

  

RESUMO 
A ampliação das políticas afirmativas constitui-se em uma ferramenta fundamental para a            
promoção da igualdade sociorracial e a implementação dessas mostra-se pertinente em um            
país onde há desigualdade social e, consequentemente, acesso injusto às oportunidades de            
educação. O Programa de Educação Tutorial tem como um de seus objetivos o fomento às               
políticas afirmativas e diversidade e, buscando atender a esse objetivo, na Assembleia do             
XXIII EnaPET em Campinas-SP em 2018 foi aprovada a proposta de instauração da política              
de cotas em processos seletivos dos Grupos PET e a promoção de pautas relacionadas às               
diversidades em seu planejamento anual. Assim, o presente trabalho tem por objetivo relatar a              
inserção dessas políticas pelo PET Arquitetura da Ufal, em sua seleção semestral para             
novos(as) petianos(as) de 2019. Para além da reserva de vagas, esse processo seletivo mostrou              
novas abordagens e critérios avaliativos que foram combinados também à proposição de            
estimular nos(nas) candidatos(as) - e nos próprios(as) petianos(as) - a discussão sobre as             
políticas de diversidade, e ações afirmativas com vistas à equidade de gênero, temática essa              
que esteve presente em todas as etapas do processo. Assim, além de selecionar novos(as)              
integrantes, propiciou a implementação de novas práticas nas etapas avaliativas que puderam            
contribuir para a formação cidadã e fortalecimentos dessas políticas dentro da Universidade. 
 
PALAVRAS – CHAVE 
Processo seletivo, Inclusão social, Política de Diversidade, Políticas afirmativas 

1 Petiano/a discente (bolsista) do grupo PET Arquitetura e discente do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Alagoas. 
2 Petiana discente (não-bolsista) do grupo PET Arquitetura e discente do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Alagoas.  
3 Petiana tutora do grupo PET Arquitetura e docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade                 
Federal de Alagoas. 
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INTRODUÇÃO 
Dentro de seu Planejamento Anual, o PET Arquitetura da Universidade Federal de Alagoas             
tem a atividade Seleção de novos(as) petianos(as), com frequência semestral, que visa            
promover a renovação do Grupo por meio de processo seletivo realizado com discentes que              
cursam o 2º período do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU/Ufal. Assim, tal atividade               
tem como proposta intensificar o crescimento do Programa, integrando novos(as)          
petianos(as), pautada pelos seguintes objetivos referentes à Portaria n. 976: 

(vi). Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional          
pautada pela cidadania e pela função social da educação superior; (vii).           
Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como          
prática de formação na graduação; (viii). Contribuir com a política de           
diversidade na Instituição de Ensino Superior (IES), por meio de ações           
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de         
gênero (BRASIL, 2010, grifo nosso). 

Nesse sentido e reforçando os três objetivos supracitados, em 2019 o PET Arquitetura da Ufal               
decidiu associar a realização dessa atividade com a temática de diversidades, aliado ainda a              
duas deliberações feitas em nível nacional durante o XXIII EnaPET 2018 (Campinas - SP): a               
primeira referente à inclusão de ao menos uma atividade coletiva que trabalhe e promova              
diálogos sobre a política de diversidade (com vistas à equidade de gênero e orientação sexual,               
de relações étnico-raciais, classe, religião, estética, deficiência física e intelectual,          
regionalismo/xenofobia, etc); e a segunda no que tange à implementação das políticas de             
ações afirmativas nos processos seletivos com cotas raciais reservadas a candidatos           
autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.  
Para além do objetivo de assegurar a entrada e novos(as) petianos(as), esse processo seletivo              
permitiu a implementação de novas abordagens avaliativas e a inserção de pautas necessárias             
dentro do contexto social das IES públicas do Brasil. O próprio debate acerca dessas temáticas               
faz parte do cerne do Programa, já que o PET constitui-se em um espaço político e de garantia                  
da formação cidadã. 
 
METODOLOGIA 
O processo seletivo desenvolveu-se a partir da atualização do seu edital de seleção e as               
decisões que deram origem ao planejamento da atividade de seleção em 2019.1. As alterações              
foram feitas com a presença de todos(as) os(as) integrantes do Grupo, sendo essas discutidas              
em reuniões de acordo com o cronograma da atividade: 

- A quantidade de vagas foi estabelecida de acordo com a demanda do Grupo,             
totalizando 3 (três): 2 (duas) para bolsistas e 1 (uma) para não bolsista, sendo 1 (uma)                
das bolsas destinada para discentes autodeclarados(as) Pretos(as), Pardos(as) ou         
Indígenas (PPI), conforme política adotada pela IES (30% do total de vagas). 
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- O comitê de avaliação foi formado por cinco estudantes integrantes do PET            

Arquitetura e sua tutora, uma petiana externa e duas professoras do curso de             
Arquitetura e Urbanismo.  

O processo seletivo contou com três etapas avaliativas: Estágio, Relatório e Entrevista e uma              
etapa prévia complementar, chamada Experimenta PET, que teve como objetivo sanar as            
dúvidas dos(as) discentes que tinham o interesse de participar do processo de seleção.  
 
Estágio 
O método de avaliação consistiu de uma observação comparativa entre os(as) participantes, na             
qual os(as) avaliadores(as) receberam uma lista com os seguintes critérios: potencial de            
liderança, criatividade e originalidade, maturidade, autoconfiança, argumentação e expressão,         
proatividade, organização, responsabilidade, eficiência na discussão em grupo, autodisciplina,         
gerenciamento do tempo e pontualidade, saber lidar com o ambiente novo, relacionamento            
com os(as) demais e curiosidade para o aprendizado. Para cada critério foram estabelecidos             
pesos conforme a Tabela 1 a seguir:  
  

 Tabela 01: Avaliação da etapa do estágio.  
Observações e  pesos 

Não observado 0 
Abaixo da média 0,125 

Na média 0,25 
Bom 0,375 

Muito bom 0,5 
Excepcional  0,625 

Ex: nota final = 0.625 (excepcional) x 15 (quantidade de 
critérios) = 10 

Fonte: PET Arquitetura Ufal, 2019 
   

Relatório 
Tal etapa foi elaborada com o intuito de unir uma atividade realizada pelos grupos PET               
(relatório anual) com a temática desenvolvida durante toda a etapa do estágio. Nesse sentido,              
pedia-se que cada candidato(a) relatasse formalmente o decorrer da etapa de estágio. Assim, o              
relatório visou analisar os(as) candidatos(as) através da escrita e sua avaliação foi realizada             
segundo os critérios estabelecidos na Tabela 2: 
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Tabela 02: Avaliação Relatório.  

Critérios avaliativos (0 a 10) Nota 

Poder de síntese   

Domínio da língua portuguesa  

Conteúdo e coerência com a atividade  
Fonte: PET Arquitetura Ufal, 2019 

 
Entrevista 
A duração de cada entrevista foi de vinte minutos, onde as perguntas podiam ser baseadas nas                
sugestões de roteiro oferecida pela coordenação da atividade (sobre preferências de leitura,            
motivos pelos quais deseja entrar no Programa, etc) ou serem elaboradas e/ou adicionadas às              
sugestões de acordo com o andamento e as circunstâncias das entrevistas. A avaliação oral foi               
pontuando os(as) candidatos(as) de acordo com o método de avaliação estipulado. Nesse            
sentido, os pesos estabelecidos para essa etapa foram estabelecidos conforme a Tabela 3: 
 

Tabela 03: Avaliação da etapa da Entrevista.  

Observações e pesos 

Não observado 0 

Abaixo da média 0,5 

Na média 1 
Bom 1,5 

Muito bom 2 

Excepcional  2,5 
Ex: nota final = 2,5 (excepcional) x 5 (quantidade 

de critérios) = 10 
Fonte: PET Arquitetura Ufal, 2019 

 
Avaliação da atividade 
No final do processo seletivo foi realizada uma reunião interna com intuito de avaliar o               
desempenho do processo e percepção do Grupo, analisar os aspectos positivos e negativos da              
atividade e identificar as contribuições que a mesma trouxe para o PET. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Experimenta PET 
Essa etapa foi realizada anteriormente ao processo seletivo, no qual os(as) candidatos(as)            
compareceram à sala de permanência do PET e puderam tirar dúvidas referentes à rotina do               
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Grupo e outros aspectos relacionados ao Programa e à seleção. A adesão, dúvidas sanadas e               
parecer dessa etapa foram considerados positivos e seu objetivo cumprido. 
 
Estágio 
Na primeira atividade, reuniram-se todos(as) os(as) candidatos(as) para um momento de           
apresentação pessoal por meio de uma dinâmica, visando maior sinergia, entre os mesmos e              
os integrantes do PET, com o intuito de diminuir o desconforto inicial e propiciar um               
ambiente agradável para as atividades subsequentes. Tal dinâmica contou com a colaboração            
direta da petiana discente do PET Psicologia da Ufal, em que foi proposta uma série de                
perguntas interpretativas de escolhas que envolviam tanto quem havia sido perguntado(a)           
quanto as demais pessoas da sala.  
No segundo dia de estágio houve um momento para discussão pautada em conhecimentos             
prévios acerca das ações afirmativas e política de diversidade, ressaltando sua importância nas             
IES, na qual todos(as) puderam pontuar e colaborar com o debate. Em seguida, foi              
disponibilizado, ainda no segundo dia, textos guias sobre a temática e computadores para             
pesquisa online, a fim de que os(as) candidatos(as) pudessem conhecer mais acerca das pautas              
para posterior debate no dia seguinte. Nos últimos dias do estágio, foi realizada a divisão, por                
sorteio, dos(as) candidatos(as) presentes em três equipes.  
Após a divisão das equipes, foi explanado pelos(as) petianos(as) presentes a atuação do Grupo              
dentro do PAESPE (Programa de Apoio aos Estudantes das Escolas Públicas do Estado ),             
atividade ao qual o PET Arquitetura desenvolve aulas no eixo das Ciências Humanas e suas               
Tecnologias com conteúdos em consonância ao exigido pelo ENEM - Exame Nacional do             
Ensino Médio. Feita a explanação, foi solicitado aos(às) candidatos(as) a construção de um             
plano de aula para o PAESPE, com o tema: “Ações afirmativas em defesa da equidade               
socioeconômica, étnico racial e de gênero: pretos, pardos, indígenas, quilombolas e           
deficientes físicos e cognitivos”. 
O desenvolvimento do plano de aula ficou livre a cada equipe, onde os questionamentos e               
propostas levantadas nas apresentações de cada equipe foram discutidas em conjunto com            
todos(as) os(as) presentes, de maneira horizontal, o que proporcionou novos debates e            
discussões. O próprio relato de construção da atividade e dos processos foi pauta dessa última               
etapa, contribuindo principalmente para a percepção do trabalho em equipe dos(as)           
candidatos(as). 
 
Relatório 
Etapa posterior ao estágio, nela os(as) candidatos(as) produziram um texto que teve a seguinte              
proposta: 
 
“O relatório anual de atividades é um documento produzido pelo Grupo PET Arquitetura que              
visa repassar para o MEC a avaliação e os resultados obtidos de cada atividade proposta no                
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seu planejamento. Desse modo, redija um texto, de acordo com os seguintes aspectos: a)              
Relate o estágio desenvolvido na seleção; b) Avalie sobre sua perspectiva pessoal do processo              
destacando os pontos positivos e negativos da atividade.” 
 
Nesse sentido, as respostas evidenciaram como cada participante experienciou pessoalmente a           
etapa de estágio e analisou seu próprio desempenho na função de trabalho em equipe. Além               
disso, como relacionaram as temáticas trabalhadas nessa etapa com a formação cidadã e com              
o contexto sócio político brasileiro, destacando a importância de espaços para se discutir             
equidade e políticas de diversidade, bem como a implementação dessas políticas na prática.  
 
Entrevista 
Nesta etapa, como alguns dos componentes da banca já estavam familiarizados com os(as)             
discentes participantes da seleção, pôde-se fazer perguntas mais direcionadas ao perfil de cada             
um(a) dos(as) entrevistados(as). Durante a entrevista, os(as) candidatos(as) pontuaram suas          
intenções e caminhos que os(as) levaram até a Universidade e ao curso de Arquitetura e               
Urbanismo. Evidenciando, então, suas afinidades com determinadas áreas do curso e com o             
próprio planejamento do Grupo, bem como preferências pessoais, desde tipo de leitura que             
mais gosta até disponibilidade para viagens dos encontros dos grupos PET.  
 
CONCLUSÕES 
As diferentes abordagens de temáticas pertinentes à formação cidadã e função social da             
educação superior no âmbito de assuntos relacionados à diversidades, mostraram-se cabíveis e            
possíveis de serem incorporadas a atividades já consolidadas e tradicionais do planejamento            
anual do PET Arquitetura, como a seleção de novos(as) petianos(as). Nesse sentido, promover             
a participação de discentes da graduação em discussões sobre a temática de política de              
diversidade e equidade evidencia a relevância e potencial disseminador de pensamento crítico            
e político dos grupos PET no contexto dos(as) estudantes da graduação acerca de temáticas de               
extrema relevância para o contexto sociopolítico atual. 
Com isso, observou-se que a implantação de novas abordagens de etapas, critérios e             
processos, bem como as discussões sobre ações afirmativas e política de diversidade durante             
as etapas da seleção e a inserção de reserva de vagas para candidatos(as) autodeclarados(as)              
pretos(as), pardos(as) ou indígenas evidenciaram a importância e o compromisso do           
Programa com uma Universidade mais justa e inclusiva. 
 
REFERÊNCIAS  
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Superior. Manual de Orientações           
Básicas . Brasília, 2006 
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EIXO TEMÁTICO: Inovação como meio de transformação 

 

 

Resumo 

o trabalho tem como objetivo promover o debate em torno da temática das tecnologias 

disruptivas que vêm se tornando comuns rapidamente e apresentado enorme importância para 

o desenvolvimento sustentável de bens e serviços, além de identificar tecnologias que vem 

sendo utilizadas na agricultura, contribuindo para o desenvolvimento técnico-científico das 

práticas de manejo, armazenamento e comercialização dos produtos oriundos desse tipo de 

exploração, com otimização do uso de recursos e gerar ganhos em rentabilidade. O atual cenário 

agrícola conta com algumas tecnologias que são de grande importância econômica. São 

soluções que possibilitam a menor utilização dos recursos naturais disponíveis e aumentam o 

ganho, tanto para o produtor quanto para o meio ambiente. São soluções inteligentes, porém 

nem sempre viáveis a produtores de pequeno porte. Algumas dessas tecnologias estão 

substituindo a mão-de-obra humana no campo, assim diminuindo gastos e a utilização de 

recursos e aumentando o rendimento de várias culturas e o bem-estar animal. Espera-se que 

essas tecnologias tenham como foco a busca pela melhoria da qualidade, sem perder a 

sustentabilidade em todos os processos.  

Palavras-chave:  Produção de alimentos, inovação, eficiência, sustentabilidade.  

 

                                                 
1 PETiana (bolsista) do grupo PET AGRONOMIA e discente do curso de Agronomia da Universidade de 

Brasília. 
2 Colaborador do grupo PET AGRONOMIA e discente do Curso de Mestrado em Agronegócios da  

Universidade de Brasília. 
3 PETiana tutora do grupo PET AGRONOMIA e docente do Curso de Agronomia da Universidade de Brasília  
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Introdução 

 

Atualmente existem várias inovações tecnológicas que auxiliam no desenvolvimento dos 

serviços e produtos disponíveis comercialmente, com o objetivo de atrair consumidores de 

todas as idades, classes e culturas (GERPOTT et al., 2013). Somado a isso, Tang e Qian (2008) 

trazem que vem sendo feitos investimentos em áreas correlacionadas com o gerenciamento do 

ciclo de produtos nas empresas, o que se deve a maior complexidade dos produtos e ao aumento 

das exigências feitas pelos clientes.Os fatos expostos acima remetem a seguinte questão: O que 

diferencia a inovação disruptiva da inovação convencional? Pode-se dizer que as inovações 

disruptivas estão relacionadas com tudo aquilo que é transgressor, ou seja, que não segue os 

padrões em relação ao conhecido, e não se compara ao convencional.  

Na década de 90 Clayton Christensen (1997) em seu livro intitulado The Innovator´s Dilemma 

aprofundou as discussões sobre o conceito de inovações disruptivas, onde essas possibilitam o 

surgimento de novos mercados e novos modelos de negócio, que apresentam soluções mais 

eficientes em comparação com as existentes até o momento. 

Nos dias de hoje as inovações tecnológicas chegam aos mercados rapidamente, em comparação 

a anos anteriores, trazendo o sentimento de não ser possível imaginar o mundo sem elas. 

Soluções inteligentes, que ganham espaço no mercado de forma rápida e se tornam de senso 

comum, como os exemplos dados por Cândido (2011) onde cita a linha de montagem da Ford 

e a produção em massa, a transistor, a MSWindows, o desenvolvimento das vacinas, o telefone 

(Bell), e as nanotecnologias. Inovação essas que demonstram a evolução dos bens e serviços, 

que atingem os mercados onde antes não eram conhecidos. 

Assim sendo,, o trabalho tem como objetivo promover o debate em torno da temática das 

tecnologias disruptivas, que vem se tornando comuns rapidamente e apresentado enorme 

importância para o desenvolvimento sustentável de bens e serviços, além de identificar 

tecnologias que vem sendo utilizadas na agricultura, contribuindo para o desenvolvimento 

técnico-científico das práticas de manejo, armazenamento e comercialização dos produtos 

oriundos desse tipo de exploração, com otimização do uso de recursos a gerar ganhos em 

rentabilidade. 

 

Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica, a qual segundo Fonseca 

(2002) é feita através do levantamento de referências teóricas já analisadas anteriormente, 

publicadas em meios escritos ou meios eletrônicos, a fins de recolher informações ou 

conhecimentos anteriores, e dessa forma conseguir responder o problema a respeito do tema de 

interesse.  
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E quanto a abordagem a pesquisa é caracterizada como qualitativa, onde a qual, segundo 

Minayo (2001), busca trabalhar com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 

das crenças, dos valores e das atitudes, reflexão essa que corresponde com um espaço mais 

profundo das relações, processos e fenômenos, os quais não podem ser simplificados à 

operacionalização de variáveis. 

 

Resultados e Discussão 

As tecnologias disruptivas voltadas a agricultura buscam o aumento de produtividade, a 

diminuição de perdas dos insumos utilizados e da água de irrigação, propiciando a diminuição 

da necessidade de mão-de-obra humana para as intervenções no campo.  

 

Massruhá (2015) traz que dentre as aplicações de tais tecnologias no campo, destacam-se os 

sistemas de irrigação inteligentes, a agricultura de precisão, que envolve desde formas de 

aplicação mais eficientes com inteligência embarcada a até mesmo automação e redes de 

sensores locais para verificação das condições de umidade do solo e necessidades fisiológicas 

das plantas cultivadas, além da promoção do  mapeamento de solos, monitoramento de doenças 

e de variáveis ambientais ligadas a fatores meteorológicos, e o sensoriamento remoto, que busca 

obter dados sobre a produção e os aspectos ambientais e climáticos. 

Novas tecnologias surgem muitas vezes através da criatividade e inovação de grandes cientistas, 

pensadores e estudiosos que ao notarem uma deficiência, oportunidade ou necessidade, se 

dedicam na busca por soluções. Assim surgiu o termo Internet of Things – IoT (Internet das 

Coisas), que segundo Ashton (2009), foi utilizado pela primeira vez em sua publicação de 1999 

intitulada  “I made at Procter & Gamble”. 

A Internet das Coisas surgiu a partir dos avanços tecnológicos, onde seria capaz de interligar 

sensores, equipamentos e processadores, estabelecendo comunicação entre eles, para que a 

eficiência do sistema gere crescimento econômico.  

 

O agronegócio é um dos setores mais importantes que regem a economia brasileira, e com isso 

as tecnologias de IoT destacam-se como percussoras na evolução de muitas particularidades. 
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Cada vez mais produtores rurais estão aderindo ao uso de tecnologias digitais no agronegócio, 

almejando aumentar a produtividade de suas lavouras e a qualidade de seus produtos, ao mesmo 

tempo que se promove a otimização de recursos e consequentemente a redução dos custos de 

produção, paralelamente com a possiblidade de utilização de práticas que promovam a 

preservação ambiental, em práticas sustentáveis.  

 

De acordo com Connolly (2017), para alimentar o mundo devem ser desenvolvidas tecnologias 

que proporcionem melhorias na produtividade das atividades agropecuárias, tornando as 

atividades viáveis. O autor traz ainda que as mudanças bruscas mudanças climáticas que vem 

ocorrendo exigem mudanças no manejo das culturas. 

 

Tecnologias digitais emergentes (PwC2016) tem o potencial de transformar as atividades 

agrícolas, seja através de técnicas específicas ou novas a gestão consciente dos sistemas como 

um todo, no caminho de encontro a sustentabilidade, em seu amplo sentido.  

 

Dessa maneira, Connolly (2017) distingue cinco tecnologias digitais, que quando associadas à 

Internet das Coisas (IoT) podem mudar profundamente a produção de alimentos, sendo elas: 

- Impressão 3D: que encontram-se cada vez mais acessíveis e mostram elevado potencial.  

Sendo muito utilizado no agronegócio, a exemplo da criação peças de reparo, evitando perdas 

de equipamentos, ou então a impressão de um suporte veterinário para suprir parte do corpo de 

um animal avariado.  

- Robôs: para a execução de atividades nas propriedades rurais, antes feitas manualmente, sendo 

demoradas e repetitivas. Esses equipamentos funcionam de forma autônoma e/ou através de 

instruções definidas pelo usuário, facilitando a vida do produtor rural e garantindo qualidade a 

operação. A exemplo dessa tecnologia, conforme o site da DeLaval (2019), pode ser 

mencionado o robô pastor, para movimentação de ou até mesmo o robô rotativo, que realiza a 

ordenha. Nesse último exemplo, as vacas que decidem quando querem ser ordenhadas, sendo 

que alguns desses robôs são fabricados com fibras e tecido ao invês de metal, evitando 

incômodos e ferimentos nos animais. 

- Drones: utilizados no campo para observar partes do plantio durante o período de crescimento 

e coletar informações que não podem ser vistas a olhos nus, assim como para a análise de solos, 

plantações, pulverizações e irrigação. Além de auxiliar na aplicação de fertilizante e na colheita, 

reduzindo custos e melhorando rendimentos. 
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- Sensores: que podem ser considerados a tecnologia mais utilizada no campo, oferecendo 

enorme variedade de funções, desde sua utilização para a análise do ar, água e condições do 

solo, seja no campo ou em ambientes protegidos, auxiliando no manejo da irrigação e controle 

de pragas. Na produção animal, esses sensores podem monitorar sinais vitais, ciclos e 

informações individuais no rebanho, facilitando a prática do manejo e identificando 

enfermidades. 

- Inteligência artificial (AI): onde as informações obtidas através dos sensores mencionados 

anteriormente transformam as informações em dados úteis. A exemplo pode-se citar a utilização 

da visão de máquina, baseada nas imagens obtidas, que permitem o monitoramento constante 

de rebanhos à campo, reduzindo irregularidades no crescimento ou produção, antes que se torne 

um problema ou gere prejuízos ao produtor. 

 

Conclusões: 

O atual cenário agrícola conta com algumas tecnologias, como as citadas acima, que são de 

grande importância econômica. São soluções que possibilitam a menor utilização dos recursos 

naturais disponíveis e aumentam o ganho, tanto para o produtor quanto para o meio ambiente. 

São soluções inteligentes, porém nem sempre viáveis a produtores de pequeno porte. Algumas 

dessas tecnologias estão substituindo a mão-de-obra humana no campo, assim diminuindo 

gastos e a utilização de recursos e aumentando o rendimento de várias culturas e o bem-estar 

animal. Espera-se que essas tecnologias tenham como foco a busca pela melhoria da qualidade, 

sem perder a sustentabilidade em todos os processos.  
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

O ensino público brasileiro vem há muito sofrendo com o recorrente descaso, 

acompanhado de um conformismo quanto à sua situação. Em decorrência disso, é cada 

vez mais comum associar a rede pública de ensino a palavras como precarização e 

desleixo, assim sendo, estudantes que dependem da rede pública de ensino configuram-

se como vítimas, visto que além de não possuírem o devido acesso ao conhecimento 

científico, não possuem o auxílio necessário à sua formação enquanto ser social. Logo, é 

necessário que se implementem formas de compensação às problemáticas mencionadas 

na tentativa de minimizar as lacunas existentes no meio público de ensino. Assim, como 

forma de pôr em prática o caráter extensionista da universidade e do Programa de 

Educação Tutorial (PET), o PET Engenharia Civil, através do Programa de Apoio às 

Escolas Públicas do Estado (PAESPE), têm se valido da utilização de novas metodologias 

de ensino tais como quizzes sobre temáticas de física, aplicação prática da física na 

Engenharia Civil, visitas a laboratórios, realização de aulas interativas, alongamento e 

meditação pré-aula para auxiliar os alunos tanto no processo de aprendizado como no seu 

processo de formação. Desse modo, espera-se oferecer uma vivência totalmente diferente 

da que estão acostumados em suas escolas, contribuindo para uma formação diversificada 

e mantendo-os motivados a ingressar no ensino superior. 

 

Palavras – chave: 

Extensão, Indissociabilidade da tríade, Física, Ensino Público. 
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Introdução 

Imersos em um sistema educacional marcado pela superlotação de salas de aula, 

desvalorização do profissional, defasada estrutura física, metodológica e didática nas 

escolas, entre outros fatores, os estudantes que dependem da rede pública de ensino estão 

expostos a um cenário que impossibilita a compensação das defasagens sociais inerentes 

à sua realidade. Neste contexto, o papel fundamental da escola, que é justamente reduzir 

essas defasagens, é impossibilitado, devido a não concretização da construção do 

conhecimento (LIMA; VASCONCELOS, 2006).  

Segundo Sacristán (2013, apud GONÇALVES et al., 2018), as escolas, na medida 

em que assumem o encargo de educar, devem desempenhar “um papel ativo como espaço 

de denúncia e resistência aos discursos e práticas que legitimam a marginalização”. 

Assim, redefine-se o conceito de educar, que passa a transpassar a barreira do puro 

conhecimento científico, adentrando na esferas e causas sociais, visto que deve objetivar 

reduzir diferenças sociais e promover igualdade entre alunos. Entretanto, a ausência do 

equilíbrio entre esses dois fatores, aliada à precarização do sistema educacional, colabora 

para a manutenção desses sujeitos em, segundo Arroyo (2014), formas de viver 

totalmente distantes. 

Dessa forma, a academia pode se apresentar como agente pavimentador de 

caminhos que contribuam no enfrentamento a essas problemáticas sociais através de 

ações extensionistas. Para o estudante, a extensão universitária é a possibilidade de 

estreitar as barreiras que existem entre a comunidade e a universidade, levando o 

conhecimento para fora da sala de aula (ARAÚJO; CASIMIRO, 1996). 

Neste sentido, foi criado o PAESPE (Programa de Apoio às Escolas Públicas do 

Estado), que é uma ação conjunta de seis grupos PET da Universidade Federal de Alagoas 

- Campus A. C. Simões, de forma a contribuir para o ensino público do estado, além de 

dar a esses alunos uma formação cidadã e motivá-los a buscar uma vaga no ensino 

superior na universidade. Para os petianos, o programa proporciona a possibilidade de 

experimentar a indissociabilidade da tríade pois realizam uma atividade que alia 

fortemente ensino e extensão, mas também possui alto potencial para a pesquisa, como a 

realizada neste presente trabalho. 

No PAESPE, o PET Engenharia Civil tem sua participação através da ministração 

do conteúdo de física do ensino médio, mas, aliado aos fatores descritos anteriormente, a 

atividade não se limita apenas ao conhecimento científico da disciplina. Cabe também 

aos petianos ajudar os estudantes a superarem obstáculos diversos nesse processo, desde 

problemas de natureza familiar ao difícil acesso a livros, sites e outras fontes, 

responsáveis pela evasão no programa. Posto isso, é premente a busca constante por novas 

metodologia, apresentando de forma diferenciada o conteúdo e, consequentemente, 

motivando-os a observar a educação por outro ângulo. 

Então, o presente artigo tem o objetivo de socializar as novas metodologias 

utilizadas nas aulas de física para os alunos participantes do PAESPE.   
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Metodologia 

Tendo em vista a melhoria das aulas ministradas pelo PET Engenharia Civil, 

foram desenvolvidas algumas atividades que seriam utilizadas durante as aulas de física 

do PAESPE. As refereridas atividades, junto com suas respectivas metodologias, serão 

mencionadas a seguir:  

 

• Quiz sobre temáticas de física  

Com o intuito de aumentar a participação dos alunos nas aulas, o grupo realizou 

aulas temáticas baseadas na metodologia de um quiz. Um quiz consiste em uma sequência 

de perguntas sobre um determinado tema que visa testar os conhecimentos de um 

indivíduo sobre este, que no caso proposto, foram questões teóricas e práticas sobre os 

conteúdos vistos nas aulas anteriores.  

A realização dos quizzes serviu não só como forma de revisão dos conteúdos, mas 

também permitiu a observação sobre quais tópicos de aula os alunos tiveram maior 

dificuldade. Além disso, incentivou-se a realização de exercícios de uma forma mais 

prática e dinâmica, tornando as aulas mais interativas. 

 

• Aplicação prática da física na Engenharia Civil 

A atividade consiste na explicação de conceitos físicos utilizando temas abordados 

no curso de graduação dos petianos, no caso Engenharia Civil. Para a sua realização, 

dividiu-se a aula em duas partes, sendo a primeira uma revisão do conceito físico que 

seria abordado, e a segunda uma correlação do conceito abordado com um tema da 

Engenharia Civil. 

O conceito físico abordado na proposta atividade foram os conceitos de força, que, 

por ser um tema bastante recorrente no curso de Engenharia Civil, foi possível fazer 

correlações entre este com as noções básicas do cálculo estrutural, ou seja, de como ocorre 

a atuação das forças desde a fundação de uma habitação até a sua finalização. 

As demonstrações foram feitas através de fotos de estruturas com o intuito de 

facilitar a visualização do conceito abordado. Além disso, os alunos foram encorajados a 

participar das discussões, de modo que os mesmos atuassem mais ativamente no processo 

de aprendizagem. 

 

• Visitas a laboratórios 

Com o intuito de dinamizar e promover a melhor fixação do conteúdo ministrado 

nas aulas do PAESPE, o grupo PET Engenharia Civil, junto a professores do Instituto de 

Física da Universidade Federal de Alagoas, proporcionaram visitas aos laboratórios da 

instituição. Nessas visitas, a turma foi dividida em duas equipes, de modo a permitir que  

 

todos os alunos tivessem uma melhor participação nas atividades. Foram executados dois 

experimentos referentes ao Movimentos Retilíneo Uniforme e Retilíneo Uniformemente 

Variado. Em seguida, foi realizada uma dinâmica, que consiste em um jogo de perguntas  
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e respostas, no qual o participante foi escolhido por meio de um sorteio realizado no 

momento da atividade, devendo escolher um conceito da cinemática e explicá-lo para o 

restante da turma, fazendo com que o conteúdo fosse assimilado de forma ativa. 

 

• Realização de aulas interativas 

A atividade consiste na realização de aulas em que os alunos atuam como agente 

ativos, escolhendo o caminho em que os personagens de uma história deverão seguir, 

possibilitando a existência de desfechos diferentes para cada aluno participante. 

No referente caso foram utilizadas situações reais que aconteceram com os 

petianos em uma das atividades do grupo (Experimentando a Engenharia). Na aula, os 

alunos deveriam escolher entre as diversas opções que a história iria fornecer, desde a 

escolha dos protagonistas da história, até da necessidade de utilização de um capacete 

para acompanhar uma obra. 

 

• Alongamento e meditação pré-aulas 

A atividade consiste em realizar nos minutos iniciais das aulas uma pequena 

sessão de alongamentos com os alunos. As sessões consistem em exercícios básicos que 

permitam não só que estes sejam realizados nas próprias salas de aula, mas que também 

sejam acessíveis para todos os alunos. 

Visto que a realidade dos alunos do PAESPE envolve a participação nas atividades 

didáticas no período noturno, muitos possuem pouco tempo de descontração em suas 

rotinas diária. Sendo assim, a realização da atividade permite que estes possam ter um 

momento de descanso, aumentando a produtividade das aulas ministradas. 

 

Resultados e Discussão 

Observando o histórico dos alunos participantes do programa, percebe-se que eles 

não possuem acesso a aulas ministradas de forma dinâmica e, em alguns casos, também 

não dispõem de aulas de física nas escolas em que estudam, com isso, é notório alguns 

benefícios que o PAESPE traz para os estudantes, sendo eles o aumento do número de 

ingressantes no ensino superior e também a diminuição da evasão escolar pois, a forma 

como as abordagens são utilizadas, na maioria das vezes, serve como incentivo para os 

alunos a enxergarem novas oportunidades de inclusão no meio acadêmico, vendo nisso 

uma possibilidade de mudança de vida. 

Além disso, o programa também traz resultados para os petianos, pois é necessário 

que o grupo trabalhe uma metodologia clara e eficiente, como está exposto no Manual de 

Orientações Básicas que o grupo PET deve seguir, ou seja, ao desenvolver o método, a 

equipe melhora as habilidades de criação de uma nova atividade, que pode engrandecer  
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o grupo, como também a possibilidade de aperfeiçoar sua forma de ensino, ao ministrar 

aulas semanalmente, fazendo com que os mesmos tenham uma experiência na área 

docente. 

 

Conclusões 

Por fim, o presente artigo cumpre o objetivo de disseminar e socializar as 

inovações, utilizadas pelo PET Engenharia Civil, nas metodologias de ensino nas aulas 

de física ministradas aos alunos do PAESPE, discentes provenientes de escolas públicas.  

Estas novas abordagens, além de conseguirem despertar o interesse dos alunos na 

disciplina, diminuindo assim a evasão destes no programa, também os aproximam do 

ambiente universitário, antes visto como quase inalcançável por muitos deles.  

Por conseguinte, para os petianos, a atividade exposta estimula a criatividade e a 

versatilidade, e é caracterizada pela indissociabilidade da tríade pesquisa, ensino e 

extensão, estrutura fundamental do Programa de Educação Tutorial (PET), que contribui 

para uma formação diferenciada do petiano. 
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EIXO TEMÁTICO: Inclusão como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

A diferença, na atual sociabilidade, ainda é alvo de muito preconceito, uma vez que parte da 

população não acessa serviços e tem seus direitos negados. Deste modo, a V SEMASS, 

intitulada de “Arte e Inclusão Social no Brasil: Acessibilidade em foco”, foi fundamental para 

contribuir no debate acerca da inclusão social, sobretudo quanto ao acesso às políticas públicas 

e ao espaço acadêmico. A atividade foi desenvolvida por meio de reuniões de planejamento, 

produção e exposição de material informativo, palestras, oficinas, Grupos de Discussão (GD’s) 

e sarau. Esta edição da atividade proporcionou um espaço de discussão da temática, de modo a 

contribuir para a formação profissional dos petianos, bem como dos participantes do evento e 

o contato dos mesmos com a realidade das pessoas com deficiência, o que demonstrou possíveis 

demandas a serem respondidas no exercício profissional. Por fim, observa-se que a atividade 

foi bastante rica e deu visibilidade ao tema, visto que despertou o interesse dos alunos pela 

temática. 
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Introdução 

 

A Semana de Arte e Serviço Social (SEMASS) é uma atividade de extensão realizada 

pelo grupo desde 2014. A V SEMASS, ocorrida em novembro de 2018, constituiu-se em 

espaços de reflexões sobre a inclusão social no Brasil. Considerando a exclusão social existente, 

como a dificuldade de acesso aos direitos sociais, sejam estes relacionados à política, saúde e 

educação; é evidente que a discussão sobre o tema é incipiente, visível pela falta de 

democratização dos diferentes espaços e pelo preconceito ainda presente na sociedade. Diante 

da ausência de respeito ao diferente e do acesso a bens e serviços igualitários a todos os 

cidadãos, percebeu-se a necessidade de debater a inclusão social no âmbito acadêmico. Assim, 

o tema escolhido e exposto por meio de palestras, grupos de discussões e apresentações 

artísticas, teve como título: “Arte e Inclusão Social no Brasil: Acessibilidade em Foco”. 

Segundo Sá Roiz, Amorim e Rossetti-Ferreira (2005, n.p., grifos dos autores): 

  

A discussão sobre inclusão social é de grande relevância em nossa sociedade, 

por estarmos vivendo em uma época em que o respeito à diversidade e a 

garantia ao direito à participação social de cada pessoa, a despeito de suas 

características (de gênero, étnicas, socioeconômicas, religiosas, físicas e 

psicológicas), têm emergido como uma questão ética, promovendo a 

reivindicação por uma sociedade mais justa e igualitária.  

  

O tema inclusão social adquiriu proporção mundial em 1981, através da Organização 

das Nações Unidas (ONU), que instituiu o ano Internacional das Pessoas Portadoras de 

Deficiência, o que propiciou mobilização mundial na implementação de ações afirmativas para 

o fim da política de segregação, do fim do século XIX a década de 1940. Tais acontecimentos 

geraram maior integração e destaque para o tema que, por meio da ONU, ganhou maior 

visibilidade com a criação do conceito de sociedade inclusiva. 

No Brasil, a Constituição de 1988 consagrou o direito à acessibilidade e, no dia 06 de 

julho de 2015, a lei n° 13.146 instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que determina a 

necessidade de “[...] assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social 

e cidadania. ” (BRASIL, 2015, n.p.). 

A relevância da temática justifica-se pelo aumento de sua visibilidade na sociedade e 

necessidade de discussão, além de estar articulada a conteúdos discutidos em sala de aula. Outro 

justificativa para a realização da atividade deve-se ao seu sucesso nos anos anteriores, com 

outras temáticas. Desse modo, os objetivos foram: possibilitar a reflexão crítica acerca da 

política de inclusão social no Brasil; viabilizar uma maior aproximação dos participantes ao 

debate acerca da inclusão social no Brasil; colaborar para a ampliação do conhecimento de 

discentes, docentes e profissionais sobre a temática proposta; instigar a utilização de inovações 

pedagógicas no âmbito do PET, e do curso; e dar maior visibilidade ao grupo PET Serviço 

Social na Instituição de Ensino Superior (IES). 
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Metodologia  

  

A SEMASS é uma atividade que articula ensino, pesquisa e extensão, realizada durante 

a V Semana Acadêmico-Cultural da Universidade Federal de Sergipe (UFS), momento em que 

a IES promove a Semana Acadêmica e Cultural, com diversos seminários, palestras, debates, 

exposições, oficinas, encontros, congressos e feiras sobre múltiplos temas, envolvendo 

diferentes áreas de conhecimento. Os procedimentos utilizados foram a elaboração da 

programação nos "Seminários Integrados de Orientação"; formação de comissões para a 

execução das tarefas: Científica, Comunicação e Estrutura, nas quais distribuíram-se 

atribuições como a definição e convite dos palestrantes e facilitadores, produção de material 

informativo, divulgação, ornamentação do evento e logística. O evento realizou-se em três dias: 

no primeiro dia, ocorreu a mesa de abertura “Reflexões e debates sobre a inclusão social no 

Brasil”, que contou com a presença de dois palestrantes, uma professora do Departamento de 

Libras da UFS e um professor da rede estadual de ensino, além do debatedor professor do 

Departamento de Educação Física da UFS, para a discussão de dois eixos, a saber: “Histórico 

da Inclusão Social” e “Políticas Públicas de Inclusão Social”. Foi estipulado um tempo de 30 

minutos para cada palestrante e 15 minutos para o debatedor. Ao término das exposições dos 

palestrantes foi aberto o debate com o público, que contribui com questionamentos e 

depoimentos sobre a temática abordada, sendo destinados para isso dois blocos de perguntas 

com três perguntas em cada e mais 30 minutos para as respostas dos palestrantes e debatedor. 

No segundo dia, além de duas oficinas de libras e uma de braille; foram realizados grupos de 

discussões (GD’s) sobre os seguintes temas: Arte como meio de inclusão social; 

Desmistificando o preconceito; Acessibilidade no ensino superior; e Acessibilidade nos espaços 

culturais. No último dia, o “Sarau da (in)VISIBILIDADE” foi realizado com apresentações 

artísticas, como balé, teclado, música e recursos audiovisuais, tendo a presença de duas pessoas 

com deficiência como as principais atrações da noite. 

  

Resultados e Discussão 

 

A SEMASS envolve o tripé universitário, sendo construída a partir de pesquisas e 

discussões pelos petianos acerca da temática abordada. A inclusão social é um tema que abrange 

diversas áreas do conhecimento, inclusive, a de Serviço Social, que luta constantemente pela 

garantia e ampliação dos direitos da pessoa com deficiência.  

  

O Serviço Social defende os direitos da [...] pessoa com deficiência, tanto no 

campo da defesa da seguridade social pública, na perspectiva de que as 

políticas sociais devem garantir acesso a bens e serviços elementares à vida; 

quanto no campo da ética e direitos humanos, para que sejam pensadas a partir 

das necessidades e reivindicações das pessoas com deficiência [...], e não a 

partir do que outras pessoas entendam como mais adequado e limitado a 

recursos disponíveis e residuais. (CFESS, 2017, p. 2). 
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Por ser a universidade um espaço de produção, reflexão e troca de saberes, a escolha do 

tema decorreu da relevância do debate sobre a acessibilidade em todos os âmbitos da educação, 

em especial, no ensino superior, haja visto a crescente abertura de vagas para pessoas com 

deficiência nos últimos processos seletivos das universidades públicas, bem como a recente 

inserção do curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) na UFS. Compreende-se, assim, que 

os espaços de formação e troca de conhecimentos acerca da temática aqui tratada são 

fundamentais na formação dos discentes, visto que no exercício profissional deverão atuar 

também na viabilização do acesso aos direitos das pessoas com deficiência. Espaços como este 

estimulam os discentes em apreenderem os meios de comunicação dos diversos segmentos, 

como aconteceu nas oficinas de Libras e Braille. Vale ressaltar que a oficina de Braille foi pauta 

de uma matéria escrita por uma jornalista com deficiência visual e publicada no jornal da UFS, 

que teve como conteúdo as informações adquiridas pela observação da atividade e uma 

entrevista com o ministrante da oficina, também deficiente visual, que trabalha no espaço de 

acessibilidade da biblioteca da UFS.   

O acesso à educação das pessoas com deficiência no Brasil é historicamente marcado 

por desafios de natureza política, econômica e cultural, uma vez que os direitos sociais desse 

público, assim como os direitos das crianças e adolescentes, idosos e mulheres foram 

conquistados através da mobilização de segmentos sociais que lutaram pela inclusão social e 

políticas sociais nos diversos campos da vida, como o acesso ao emprego, à educação, à saúde, 

à cultura, ao lazer, ao esporte, ao turismo etc.  

Além disso, ressaltam-se as conquistas legislativas importantes que regulamentam os 

direitos e o respeito das pessoas com deficiência. No que se refere a sua educação, os artigos 

205 e 208, da Constituição Federal de 1988, definem a educação como direito de todos e dever 

do Estado e da Família, garantindo o desenvolvimento da pessoa, assim como o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho, de modo a estabelecer a igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola como um de seus princípios. Além de oferecer o atendimento 

educacional especializado à pessoa com deficiência, de preferência na rede regular de ensino 

(BRASIL, 1988). 

A acessibilidade é outro ponto importante para o acesso e permanência de estudantes, 

seja no ensino básico e/ou superior, sendo necessária a concretude dos seus direitos. Para isso, 

a adequação da estrutura das instituições torna-as acessíveis para que o estudante com 

deficiência tenha direito à educação garantido, com o apoio e suporte necessários a sua ida e 

vinda da escola/universidade e acompanhamento pedagógico. 

Em dois dos GD’s da SEMASS, o tema da acessibilidade foi abordado, tanto no ensino 

superior como nos espaços culturais, sendo tais questões importantes para dar visibilidade à 

temática, posto que ainda existem dificuldades para as pessoas com deficiência frequentarem 

salas de aula e lugares destinados ao lazer e cultura, justamente pela falta de estrutura e recursos 

de acessibilidade. Dessa forma, buscou-se inserir o debate da inclusão social no meio 

acadêmico com o intuito de desmistificar o preconceito, além de demonstrar que a arte e a 

cultura podem ser utilizadas como formas de inclusão e que a deficiência em si não os impede 
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de ocupar esses espaços, mas sim a ausência de adequação às necessidades específicas das 

pessoas com deficiência.  

 

Situações inclusivas, voltadas para a Cultura, a Educação, o Lazer e demais 

setores sociais, contemplando a diversidade da condição humana, são 

construídas no dia a dia das relações interpessoais, sociais e políticas e tendem 

a reduzir os perversos efeitos das situações discriminatórias, preconceituosas, 

excludentes a que qualquer pessoa, com deficiência ou não, está exposta na 

vida social. (MAZZOTTA; D’ANTINO, 2011, p. 387). 

 

Destarte, a proposta do “Sarau da (in)VISIBILIDADE” foi exatamente de envolver a 

arte como meio de inclusão, sendo tal objetivo alcançado com as apresentações artísticas de um 

deficiente visual e uma bailarina com paralisia cerebral. Através dessas apresentações, ficou 

ainda mais evidente a pertinência da discussão tanto para o curso de Serviço Social – já que, 

segundo um dos princípios do Código de Ética do Assistente Social, é necessário incentivar “o 

respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das 

diferenças” (CFESS, 2017) –, como para os demais cursos, dado que o evento propiciou a 

reflexão e o estímulo à busca por ampliação de conhecimentos acerca da inclusão social.  

  

Conclusões: 

 

A atividade contribuiu para ampliar a compreensão sobre a inclusão social tanto dos 

petianos, que tiveram uma maior proximidade com o tema na construção da atividade, quanto 

dos participantes que, por meio das respostas dos questionários avaliativos aplicados nos quatro 

momentos do evento, demonstraram considerar a metodologia adotada adequada para a sua 

finalidade e que os palestrantes/facilitadores abordaram muito bem os conteúdos expostos, 

sendo estes vistos como bastante relevantes e pertinentes para a formação profissional. Desse 

modo, observou-se que os questionamentos realizados durantes as palestras e debates se 

constituíram em um momento excepcional considerando a interação e curiosidade dos 

participantes. Assim, verificou-se que os objetivos propostos pelo grupo PET foram alcançados 

e que esses espaços se caracterizam como primordiais para ampliar conhecimentos teóricos e 

artístico-culturais sobre temáticas transversais ao Serviço Social e presentes na realidade social.  
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EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 

Resumo 

 Considerando a meta de inclusão definida pela USP que pretende em 2021 destinar 

50% de suas vagas para estudantes das escolas públicas e tendo em vista o escasso 

conhecimento e estímulo que esses estudantes têm para almejar o acesso às universidade 

públicas em geral e a USP em particular, pretende-se realizar uma série de visitas às escolas 

públicas para divulgar os cursos da ESALQ, dirimir dúvidas quanto ao acesso e permanência 

na universidade. 

  

Palavras – chave  

 Palavras-chave: Universidade Pública; Educação; Inclusão; Piracicaba.  

 

Introdução 

 O Programa de Educação Tutorial em Gerenciamento e Administração da Empresa 

Agrícola (PET-GAEA), vinculado ao Departamento de Economia, Administração e 

Sociologia da ESALQ-USP, vem desenvolvendo um trabalho multidisciplinar e recebendo 

alunos dos diversos cursos da ESALQ. 

__________________________________ 
1
PETiano bolsista do grupo PET GAEA e discente do curso ciências econômicas da Universidade São Paulo 

2
 PETiana não-bolsista do grupo PET GAEA e discente do curso ciências econômicas da Universidade São 

Paulo 
3
 PETiano não-bolsista do grupo PET GAEA e discente do curso ciências econômicas da Universidade São 

Paulo 
4
 PETiana bolsista do grupo PET GAEA e discente do curso ciências econômicas da Universidade São Paulo 

5
 PETiana bolsista do grupo PET GAEA e discente do curso ciências econômicas da Universidade São Paulo 
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6
 PETiana bolsista do grupo PET GAEA e discente do curso de Administração da Universidade São Paulo 

 
7
PETiana bolsista do grupo PET GAEA e discente do curso ciências econômicas da Universidade São Paulo 

8
PETiana bolsista do grupo PET GAEA e discente do curso ciências econômicas da Universidade São Paulo 

4 
Tutora do grupo PET GAEA e docente do Departamento Economia ,Administração e Sociologia da 

Universidade São Paulo. 

 

 

 Atendendo às diretrizes da Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação, órgão responsável pelo Programa, o PET-GAEA pauta sua prática na realização de 

atividades que oportunizem a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão e enfatizem 

na formação dos participantes o respeito à cidadania e à função social da educação superior. 

Cidadania é o princípio norteador para o desenvolvimento de habilidades individuais como: 

liderança, proatividade e trabalho em equipe. 

 Um dos objetivos do PET-GAEA, registrado em seu Projeto Pedagógico estabelece: 

“desenvolver projetos que levam ações de ensino, pesquisa e extensão à comunidade externa à 

IES, além de inserir alunos do ensino médio na vida universitária”. É nesse sentido que se 

propõe desenvolver o projeto de extensão aqui proposto: levar a universidade pública ao 

estudante da rede pública de ensino.  

 A literatura sobre juventude é vasta e complexa, assim como o tema. Segundo 

Sampaio (2011), de maneira geral, as representações de juventude são homogêneas, 

compartilhando as mesmas situações, expectativas, desejos e problemas. Entre essas 

similaridades estão o que se convencionou chamar de “problemas dos jovens”: arranjar um 

emprego, enfrentar o vestibular, escolher uma profissão, a relação com a família etc.  

 No entanto, como ressalta a mesma autora, essas similaridades são relativas e 

influenciadas pelas diferenças sociais, o que permite a adoção do termo “juventudes”. Assim, 

dentro dessa complexa configuração de múltiplas “juventudes”, há um grupo social em 

particular: os jovens de origem popular.  

 O acesso desse grupo ao ensino superior é alvo de debates nos campos da sociologia 

da juventude e da educação, em especial ao caminho que esses jovens percorrem entre o 

ensino médio na escola pública, o vestibular e a universidade. No entanto, essa trajetória não 

se inicia no ingresso no ensino médio, mas em toda a trajetória socioeducacional do estudante 

(SAMPAIO, 2011).  

 Segundo estudos de Willis (1991) e de Boudon (1981), a visão dos jovens de origem 

popular sobre a formação educacional é muitas vezes desmotivadora devido à convivência e 

história familiar dos parentes e amigos, na maioria incompleta e fragmentada. Para os autores, 

esse grupo de jovens atribui à formação profissional e continuidade dos estudos a uma 

possibilidade de fracasso, no qual os riscos e desempenho podem levar ao insucesso.  

 Essas considerações são sensíveis ao Programa de Educação Tutorial que tem como 

objetivo fundamental “promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de 

graduação envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando a fixação de 

valores que reforcem a cidadania e a consciência social de todos os participantes e a melhoria 

dos cursos de graduação” (Manual de Orientações Básicas do MEC). 
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 Além do já exposto, a iniciativa do projeto vai ao encontro dos objetivos das  

universidades públicas paulistas, incluindo a Universidade de São Paulo: de acordo com a 

resolução Nº 7.373 de 2017, as universidades públicas do Estado de São Paulo estabeleceram 

o compromisso de atingir, até 2018, a meta de 50% dos ingressantes oriundos de escolas 

públicas (USP, 2017).  

 Segundo dados de 2016, os alunos provenientes de escolas públicas totalizam naquele 

ano 34,6%, aproximadamente 15% abaixo da meta.  Em 2018, a meta de 50% não foi atingida 

pela USP e a universidade ampliou o prazo para 2021.  A Unicamp, em 2017, atingiu 50,3% 

de alunos de escola pública e a UNESP atingiu a meta em 2016 (SALDANÃ, 2017; 

SANGION, 2018). 

 Iniciativas similares já existem dentro da Universidade de São Paulo. O Projeto 

Salvaguarda, iniciado em 2016 por um aluno do campus de Ribeirão Preto, busca divulgar e 

desmistificar a USP aos alunos da rede pública da cidade (USP, 2018). 

 Já é conhecida a atuação da Universidade nos projetos “Universidade e as Profissões” 

e “Feira das Profissões”, a exemplo das “Profissões na ESALQ”.  Reconhece-se que estes 

projetos são fundamentais para divulgar os cursos oferecidos pela Universidade para a 

sociedade, porém reconhece-se a importância de ampliar as iniciativas e levar a universidade 

até os estudantes da rede de ensino público viabilizando um diálogo bastante horizontal, à 

medida que os estudantes universitários estarão à frente da atividade e realizarão esse contato.  

 Diante das baixas expectativas dos jovens de origem popular, o presente projeto visa 

estimular os jovens do ensino médio público de Piracicaba, São Paulo, a ingressar no ensino 

superior através da apresentação dos cursos oferecidos pelas universidades públicas estaduais 

do estado de São Paulo e das possibilidades de permanência estudantil, além de desmistificar 

o vestibular e a própria imagem da universidade pública.  

 A apresentação dessas informações por parte de estudantes universitários 

proporcionará uma experiência mais prática e lúdica aos alunos das escolas públicas, 

motivando os alunos. 

 Dessa forma, a finalidade do projeto é divulgar as universidades públicas paulista, 

Universidade de São Paulo, Universidade (USP), Estadual de Campinas (Unicamp) e 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), aos alunos de escolas públicas do município de 

Piracicaba, com  idades entre 15 e 17 anos. 

 

Metodologia 

 Os bolsistas, juntamente com os demais membros do Grupo Programa de Educação 

Tutorial Gerenciamento e Administração da Empresa Agrícola (PET-GAEA), realizarão: 
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- 

Seleção e 

preparação 

do material a 

respeito dos auxílios à permanência estudantil, sobre os cursos oferecidos pelas universidades 

públicas paulistas, além de dicas para o vestibular e programas de Inclusão Social; 

 - Contato e agendamento com as escolas públicas de ensino médio de Piracicaba; 

- Visitas e exposição do material selecionado e elaborado aos alunos das escolas 

públicas participantes; 

 - Programar atividades específicas, de acordo com o interesse dos estudantes do ensino 

médio da rede pública de ensino sobre os cursos e oportunidades que criam no mercado de 

trabalho.  

 

Resultados e Discussão 

 Espera-se ampliar o interesse e estimular os alunos da rede pública a ingressar na 

universidade pública, contribuindo para que a USP consiga atingir a meta de inclusão 

estabelecida para 2021 de 50% de seu corpo discente proveniente da rede pública de ensino.  

 

Conclusões: 

O "Vem pra ESALQ", projeto de extensão do PET-GAEA, tem o intuito de estimular 

e conscientizar os estudantes de escolas públicas a respeito do ingresso e permanência nas 

universidades públicas, por meio de visitas programadas, onde serão discutidas a 

desmitificação e aproximação dos alunos da rede pública à Universidade de São Paulo, 

divulgando os cursos oferecidos pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, além 

de salientar a importância da formação educacional como forma de ampliar a possibilidade no 

mercado de trabalho, informar aos alunos sobre os programas de permanência estudantil, 

inclusão social e vestibular. Serão realizadas dinâmicas e palestras, de forma a realizar essa 

reflexão. A proposta encontra-se inteiramente ligada à meta da USP em atingir 50% dos 

ingressantes de escola pública.  
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EIXO TEMÁTICO: Unidos pelo incentivo à cultura 

 

 

Resumo 

Este trabalho está vinculado ao Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes: 

Projeto Educação, que desenvolve atividades fundamentadas na tríade acadêmica de 

ensino, pesquisa e extensão. Integram o grupo, estudantes provenientes de classe 

popular, matriculados nos cursos de Licenciaturas em Artes Visuais, Educação Física e 

Pedagogia, da Universidade Federal do Espírito Santo. Neste contexto, por meio de 

desenvolvimento de estudo qualitativo de caráter exploratório, intenta-se compreender 

os sentidos atribuídos pelos petianos(as) no encontro com os espaços culturais, 

experienciados por meio da realização da atividade intitulada “Vivências Culturais”. A 

partir da sustentação teórica-metodológica bakhtiniana, selecionou-se dados decorrentes 

da produção de relatórios anuais de nove petianos. A análise dos dados sugere uma 

atuação ativa no encontro com os espaços culturais e o fortalecimento dos integrantes, 

do coletivo no grupo e dos processos formativos.  

 

Palavras – chave  

Cultura; Encontro; Formação; Vivência; Discurso 
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Introdução 

A atividade intitulada Vivências Culturais, é uma das ações realizadas pelo PET 

Conexões Educação (Pet Edu), integrando o Planejamento Anual (PL) do grupo, com 

vistas a fortalecer os processos político culturais dos integrantes. Tendo em vista o 

propósito de ampliação do repertório cultural, a atividade se faz importante na medida 

em que viabiliza meios para que os petianos adentrem espaços antes não vivenciados, 

e/ou pouco explorados. 

 

Compreendendo os espaços culturais como meio de socialização de ideias e portanto, 

intrínseco a formação humana, nos propusemos a questionar: Quais são os discursos 

enunciados pelos petianos no encontro com a atividade? Para avançar nessa 

problematização, elencamos os seguintes eixos de análise: organicidade do grupo, 

ambientes culturais como espaço educativo não-formal, os discursos imbricados nos 

espaços culturais, a interação entre pares e a formação enquanto petiano discente. Com 

isso, temos como objetivo compreender os sentidos que se movimentam no grupo no 

encontro com a atividade, que vem marcando a trajetória do Pet Edu (SILVA; GIESEN; 

GARCIA; ROCHA; RAMALDES; CÔCO, 2016). 

 

Nesse propósito, além desta introdução, este texto está organizado com a metodologia, 

onde abordamos os procedimentos encaminhados para o recolhimento dos dados, com a 

apresentação dos resultados e discussão, explicitando as análises em diálogo com o 

referencial bakhtiniano e, por fim, com as considerações finais, em que destacamos a 

potência da atividade na ampliação do processo formativo.  

 

Metodologia 

Para este estudo, temos como base o referencial teórico-metodológico bakhtiniano 

(BAKHTIN, 2011), articulado com uma perspectiva de pesquisa qualitativa de cunho 

exploratório (GIL, 2008), com vistas a mover compreensões associadas às vivências de 

imersão coletiva nos espaços culturais da comunidade local e regional. Nesse propósito, 

selecionamos Relatórios Anuais (R), produzidos no ano de 2018, por nove petianos 

discentes. Os R são produções individuais, realizadas ao fim de cada ano com vistas a 

sistematizar o percurso dos trabalhos desenvolvidos, analisando os processos formativos 

e a inserção nas atividades. Nesse movimento, os R  são compartilhados via e-mail com 

os demais integrantes, para a troca entre os pares, ganhando um movimento de interação 

e cotejamento. Desse material, recortamos as enunciações referentes à atividade de 

vivências culturais, consideramos os eixos elencados para compor os resultados e 

discussões. 

 

Resultados e Discussão 

Em articulação com a atividade intitulada Vivências Culturais, buscamos analisar os 

enunciados dos petianos no encontro, em grupo, com os bens culturais. Tendo em vista 

que o grupo é composto por graduandos de diferentes licenciaturas, o encontro com esta 

atividade propicia um novo panorama sobre os espaços culturais. 
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Nesse contexto, a atividade tem por objetivo a ampliação da formação dos bolsistas para 

além do espaço acadêmico, favorecendo também o fortalecimento dos laços no grupo. 

Para a sua realização, é deliberado, previamente, os coordenadores de cada encontro que 

compõe o conjunto da atividade (realizada bimestralmente). Esses coordenadores são 

responsáveis por encaminhar a agenda de trabalhos, articulando um conjunto de ações 

que mobilizem a organicidade interna do grupo (SILVA et. al., 2016). O enunciado a 

seguir expressa esse movimento preparatório dos encontros: 
 

       Com o intuito de fortalecer os vínculos entre os petianos e fomentar nossos 

processos formativos, um ou dois petianos ficam na coordenação da atividade 

para trazerem propostas ao grupo, para visitarmos espaços culturais e/ou 

nunca visitados por nós. (R6, p.27, 2018)  

 

Dessa maneira, assinalamos a realização desta atividade na articulação com a 

compreensão da importância dos espaços educativos não-formais, onde os processos 

formativos ganham particularidades que, neste caso, ganha destaque as experiências 

coletivas de exploração do cotidiano dos espaços culturais. Essas vivências ocorrem 

com o intuito de proporcionar aos petianos uma formação exterior ao espaço 

universitário, atentando para o desenvolvimento de uma formação de sujeitos 

completos, como “cidadãos de mundo” (GOHN, 2006, p. 29).  

 

A partir disso, compreendemos os discursos dos sujeitos como uma manifestação de ato 

responsável, em um mundo unitário e singular concretamente vivido (BAKHTIN, 2012, 

p. 112). Dessa maneira, pode-se dizer que esse discurso é intrínseco a formação integral 

dos indivíduos, carreando sentidos particulares para cada movimento. Nos encontros – 

não sem tensões – entre os vários sentidos, novas compreensões vão se formando, 

nutrindo a teia dialógica no grupo. Nessa perspectiva, evidenciamos o seguinte 

enunciado: 
 

  [...] nos dirigimos ao convento da penha, um patrimônio cultural do estado do 

Espírito Santo, essa experiência nos trouxe muitas conversas produtivas e 

formativas, comentamos a respeito dos domínios religiosos, da exploração do 

escravo, dos contextos históricos e das coisas que circulam esses temas. Fora 

uma excelente tarde com o grupo. (R4, p. 37, 2018) 

 

Cabe dizer que, por meio da interação entre pares nos espaços culturais, relações 

discursivas são instituídas por sujeitos historicamente situados, na qual constroem e 

produzem sentidos (BRAIT, 2014, p. 10) interligados ao espaço vivenciado. 

Compreendemos que essa interação entre pares está intimamente ligada às práticas 

sociais, políticas e culturais, podendo nutrir as noções de liberdade, igualdade e  

democracia. Com os dados assinalamos que, por vezes, os movimentos instados no 

grupo convidam a revisitar os olhares e as reflexões, transmutando assim, os sujeitos.  

 

Então, reunindo os eixos explorados na articulação com o referencial, ressaltamos a 

ideia de que somos sujeitos dotados de valores e produtores de sentidos (BAKHTIN, 

2012). Considerando que, embora completos, somos seres inconclusos e que é por meio  

 

1641



 
 

 

 

 

 

 

das relações de alteridade com o outro que vamos nos constituindo (BAKHTIN, 2011), 

esta atividade evidencia sua potência formativa. A interação dos petianos, ao explorar os 

locais de âmbito cultural, pode instigar vivências críticas atentando aos movimentos que 

se dão, cotidianamente, nesses espaços. Com isso, investe-se num olhar sensível para 

além das paisagens, buscando afetar os sujeitos na atenção aos espaços na sua 

complexidade, considerando sua historicidade, os diálogos (oferecidos ou interditados) 

aos sujeitos da comunidade e, sobretudo, os processos formativos que podem ser 

instaurados na interação com esses contextos. 

 

Conclusões 

Neste estudo buscamos compreender os discursos enunciados pelos petianos no 

encontro com uma atividade que vem mobilizando a interação com espaços culturais.  

Nesse propósito, exploramos documentos produzidos pelos integrantes do Pet Edu, 

analisando de que forma as vivências culturais perpassam a tríade acadêmica e se 

tornam um instrumento que abre a possibilidade de uma visão crítica em relação aos 

assuntos emergentes, como a política, questões sócio-culturais e históricas. 

 

Concluímos que as vivências interagem com espaços educativos não-formais, ou seja, 

que estão para além dos limites da universidade. Por meio dessas vivências, 

compreendemos, portanto, que os estudantes ampliam o seu desenvolvimento como ser 

social, alargando as compreensões de mundo, da realidade em que vive, da valorização 

de si e da atenção ao outro. Nesse sentido, importa também considerar que os espaços 

culturais precisam ser entendidos como um direito de todos os cidadãos, ainda que seja 

evidente que, numa sociedade desigual, muitas interdições se efetivem. Nos dados, por 

vezes, encontramos registros de primeiras experiências com determinados contextos 

culturais, evidenciando que os bens culturais integram as disputas sociais. Assim, 

reiteramos a potência formativa da atividade, em especial, no encontro com 

universitários conexistas. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação 

Resumo 

O PET-Biologia UFAM vem realizando nos últimos anos um evento de divulgação 

científico-cultural voltado à comunidade acadêmica da Universidade Federal do 

Amazonas – UFAM e à comunidade externa, que abrange toda a cidade de Manaus e 

outros municípios do estado do Amazonas. Tal iniciativa tem por objetivo estender o 

conhecimento científico e etnocultural da região amazônica à sociedade. Organizado  

por todos os discentes que integram o corpo do PET-Biologia, com o auxílio de sua 

tutora, a ideia já conta com três eventos realizados. O mais recente evento teve como 

tema “Biotecnologia, biodiversidade e ecologia da flora amazônica” e ocorreu nos dias 

12, 13 e 14 de setembro de 2018. 

 
Palavras – chave 

Evento de divulgação científico-cultural; Amazônia; Programa de Educação Tutorial – 

PET; extensão; 

 
Introdução 

A tríade ensino, pesquisa e extensão é a base do funcionamento da universidade. Por 

meio da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 207, essa tríade tornou-se um 

princípio indissociável e obrigatório para a laboração das universidades. No sentido de 

trabalhar com este princípio guia, o PET-Biologia da Universidade Federal do 

Amazonas realiza eventos nos quais ocorrem apresentações, discussões e debates acerca 

de temas relevantes para a sociedade. Nos últimos três anos, o PET-Biologia realizou 
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eventos científico-culturais denominados Workshops da Amazônia com o objetivo de 

integrar o meio acadêmico da UFAM à comunidade externa. 

 
Metodologia 

A partir de uma série de reuniões entre petianos e tutora foram definidos o tema, data, 

palestrantes, possíveis minicursos e oficinas, locação e gastos do Workshop. Foram 

determinadas comissões responsáveis pela realização de cada etapa da organização do 

evento: logística, científica, secretaria, divulgação e etc, compostas apenas por petianos. 

Após definidas essas questões, entrou-se em contato com professores do próprio 

instituto e/ou com demais pesquisadores a fim de convidá-los para ministrar palestras  

ou minicursos e oficinas no evento. O mesmo foi realizado em três dias na segunda 

semana de setembro, dias 12, 13 e 14, contando com minicurso sobre técnicas de cultivo 

da flor rosa-do-deserto aberto à comunidade. Todas as inscrições foram feitas a partir da 

plataforma Doity e continuaram abertas até o primeiro dia do evento. 

 
Resultados e Discussão 

O evento atingiu tanto o meio acadêmico quanto a comunidade externa à universidade. 

O público participante incluiu alunos de graduação da UFAM e de outras universidades 

de Manaus e pessoas não envolvidas com o meio acadêmico. No total, 77 pessoas se 

inscreveram pela plataforma Doity e outras inscrições foram feitas durante o evento, 

totalizando 94 pessoas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Logo da última edição do Workshop da Amazônia realizado no ano de 2018. 
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Figura 2. Programação do evento em sua terceira edição realizada no ano de 2018. 

 

A proposta de extensão universitária indica um trabalho de relacionamento entre a 

universidade e a comunidade, capaz de traçar um conhecimento mútuo, no qual a 

sociedade levasse o saber popular aos acadêmicos e estes compartilhassem o saber 

científico (BUFFA & CANALES, 2007). Dar espaço a profissionais não envolvidos ao 

meio acadêmico a fim de ministrarem palestras e/ou minicursos, também é importante 

para que essa interação aconteça de forma equilibrada. Neste workshop contamos com a 

participação de Josimara dos Santos Vieira, especialista em cultivo de rosas-do-deserto, 

cuja sua programação contou com explicações sobre polinização, cruzamento, técnica 

de enxertia e propagação (estaquia e alporquia), entre outras curiosidades sobre a planta 

em questão, além de terem sido disponibilizadas mudas para os participantes. 

 
Conclusões: 

Por meio dessa iniciativa de caráter extensionista, foi possível mostrar aos interessados 

a Amazônia sob dois pontos de vistas distintos: o científico e o etnocultural. Em suas 

três edições, em particular na última edição apresentada neste trabalho, obteve-se 

resultados satisfatórios em relação à proposta do evento, promovendo o debate entre ao 

universidade e a comunidade mais ampla, o que nos motiva a dar continuidade neste 

projeto. 
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 
 
 

Resumo 
O presente trabalho se propõe a relatar e analisar a atividade XIII Semana de Políticas               
Públicas, promovida pelo PET Políticas Públicas (PET-PP) da Universidade Tecnológica          
Federal do Paraná (UTFPR). Realizada nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2019, a qual teve                  
como tema “Quem tem Direito aos Direitos Humanos?” e contou com palestras, mesas de              
debate e visita técnica. As atividades, abertas à comunidade, nortearam-se pelo seguinte            
questionamento: Quais são os Direitos Humanos e Para quem se destinam tais Direitos?. Este              
trabalho consiste de um relato de experiência, com aporte bibliográfico e documental que             
permite indicar de modo quantitativo o alcance do evento, considerando-se a efetiva            
participação nas atividades e, também, a mensuração do alcance da divulgação online e offline              
e as devidas impressões e dados obtidos. Dentre os resultados, pode-se considerar o             
cumprimento do papel do PET-PP ao proporcionar a difusão de conhecimentos e o diálogo              
sobre temática de grande relevância na contemporaneidade, tanto no meio acadêmico quanto            
na comunidade externa. 
 
Palavras – chave  
Direitos Humanos. Políticas públicas. Movimentos sociais. 
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Introdução 

A Semana de Políticas Públicas é realizada pelo PET Políticas Públicas da            
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Curitiba, como um projeto           
de extensão baseado na relação entre sociedade civil e meio acadêmico, a fim de proporcionar               
estudos e debates correlatos às áreas de planejamento, execução e monitoramento das            
políticas públicas de Estado e de Governo na perspectiva de totalidade.  

A Semana de Políticas Públicas ocorre anualmente desde o ano de 2011. A Décima              
Terceira edição fundamentou-se na importância do debate relacionado à temática de Direitos            
Humanos e sua relevância para a sociedade. O evento teve por objetivo promover discussões              
acerca do tema: direitos humanos, sobre suas fontes e ratificações, bem como as políticas              
públicas relacionadas à sua efetivação. 

A Constituição de 1988 caracteriza-se pelo reconhecimento de amplo alcance de           
direitos e garantias com a finalidade de instituir um Estado Democrático de Direito, mas              
também traz dispositivos que definem autênticas políticas públicas que buscam alcançar os            
objetivos fundamentais definidos em seu corpo com a construção de uma sociedade livre,             
justa e solidária, e a erradicação da pobreza e das desigualdades sociais (SIQUEIRA, 2016). 

O evento visou, portanto, instigar o debate sobre os Direitos Humanos por meio do              
seguinte questionamento “Quais são os Direitos Humanos e para quem destinam-se tais            
direitos?” Desse modo obteve-se como tema do evento a seguinte pergunta: “Quem tem             
direito aos Direitos Humanos?”, que estabeleceram a contextualização e condução do debate.            
Neste âmbito, procurou-se abordar a materialização dos direitos humanos, abarcando          
discussões que perpassam pela concepção histórica e fontes desses direitos, demonstrando           
como ocorrem as dinâmicas políticas da efetivação de direitos, além de sua garantia. 

Ressalta-se neste contexto a definição dos assuntos transversais a serem abordados no            
evento por meio de palestras e mesas de debate à luz de discussões pertinentes a sociedade                
civil, como pautas de grupos minoritários ou historicamente desprovidos de políticas parcial            
ou integralmente. Nesse matiz, um grupo de enfoque foi o de remanescentes quilombolas,             
pois a existência de uma comunidade ou povo é o primeiro direito, o de ser, mas se uma                  
comunidade é, tem que estar em um lugar, o que resulta no direito à terra ou território onde                  
pode viver e reproduzir a sua vida e cultura (PRIOSTE, 2017). Desta consideração definiu-se              
a visita técnica a uma Comunidade Quilombola das imediações de Curitiba como atividade             
integrante da Semana, constituindo elemento concreto de visualização das políticas públicas           
de positivação dos Direitos Humanos. 

Por todo o exposto, considera-se a realização anual da Semana de Políticas Públicas             
uma substancial experiência, que vem ao encontro dos pilares do PET e mais especificamente              
do PET-PP, de promover educação em políticas públicas. 
 
Metodologia 

Para a concepção da XIII Semana de Políticas Públicas, foram aplicadas técnicas de             
planejamento e gerenciamento de eventos, integrantes da práxis gerada pelo grupo PET-PP            
para a organização da “Semana de Políticas Públicas”. A geração desta metodologia baseia-se             
nas experiências de anos anteriores e em aporte teórico bibliográfico, tendo como resultado o              
guia denominado “Projeto operacional para a realização da Semana de Políticas Públicas”,            
documento norteador das fases do projeto. Martin (2003) considera que, independentemente           
do evento, desde sua abrangência até suas classificações e tipologias, todos contemplam três             
fases diferentes: Pré-evento, Evento e Pós-evento. Partiu-se desta classificação inicial,          
adicionando-se os devidos desdobramentos em casa fase. 
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O Pré-evento contemplou a fase prioritária da metodologia, no qual foram definidos:            
(I) Introdução (esclarecimento sobre o tema, objetivo geral, justificativa e público-alvo); (II)            
Desenvolvimento (objetivos específicos, descrição das atividades previstas relacionadas ao         
tema, expectativa de público, período de inscrições, cronograma do evento, lista de recursos             
materiais e audiovisuais e despesas); (III) Planejamento de Comunicação (mídias online e            
mídias off-line ); (IV) Comissão Organizadora e (V) Cronograma de atividades. Para permear            
tal levantamento, foram definidas, no corpo do item IV, as subcomissões denominadas grupos             
de trabalho (GT's) Palestrantes, Organização e Comunicação. No item V, foi executado o             
detalhamento das atividades com desdobramento de prazos e devidos responsáveis. 

Na etapa de evento têm-se a efetiva atuação dos membros das comissões nas funções              
de caráter operacional, abrangendo verificação e ajustes de recursos físicos, possíveis           
intervenções no espaço do evento, recepção e inscrição e credenciamento dos participantes,            
recepção e encaminhamento dos palestrantes, registro fotográfico, solenidades, dentro outros. 

O Pós-evento compreendeu questões técnicas ligadas à emissão de certificados,          
publicização das imagens e publicação de notícia informativa por meio das mídias online             
(website e redes sociais) e questões de discussão acerca de feedback , englobando dados             
quantitativos de participantes, levantamento de pontos fortes e pontos passíveis de melhorias,            
gerando um conteúdo que integrar-se-á à metodologia do projeto de modo a incrementá-lo,             
norteando os organizadores das próximas edições. 

No âmbito do grupo de trabalho “Comunicação”, fontes de pesquisa adicionais           
conduziram as atividades, de modo a embasar o grupo na condução de atividades que              
resultassem em uma divulgação concisa e exitosa. Partiu-se da criação da identidade visual             
da Semana, elaborada pelo grupo com o emprego da técnica de Brainstorming , método que              
consiste na geração de ideias baseando-se em princípios de foco, em quantidade, na ausência              
de críticas e na combinação de ideias ( PRADA, 2018). 

Como resultado obteve-se o nome do evento e as ilustrações integrantes dos materiais             
de divulgação impressos e digitais. O foco nesta etapa partiu da premissa do grupo em criar                
pregnância da identidade no público-alvo e, consequentemente, incitação ao interesse no tema            
e na efetiva participação. A divulgação compreendeu contatos formais e informais com            
grupos da UTFPR, de outras instituições de nível superior da cidade de Curitiba, grupos PET               
e instituições diretamente ligadas à defesa dos Direitos Humanos como movimentos sociais. 
 
Resultados e Discussão 

Cumprindo-se os objetivos gerais e específicos elencados, com apoio na metodologia           
norteadora, materializaram-se as seguintes atividades na XIII Semana de Políticas Públicas:           
(i) Palestra de Abertura intitulada “Cidadão de Bem: quem tem medo dos Direitos             
Humanos?”; (ii) mesa de debate intitulada “Movimentos Sociais e Direitos Humanos: gênero,            
relações étnico-raciais e pessoas com deficiência”; e (iii) o Cine debate intitulado “População             
em situação de rua: realidade e políticas pela garantia de direitos”, com exibição do              
documentário “Nois da Rua”, ocorridos na data de 11 de abril de 2019.  

No segundo dia de evento, 12 de abril de 2019, ocorreram as atividades: (iv) Palestra               
intitulada “Movimentos migratórios, refugiados e Direitos Humanos”; (v) mesa de debate           
intitulada “Direito à terra: comunidades tradicionais e políticas públicas”; e (vi) a mesa de              
debate final intitulada “Censura e tortura pela ação e omissão do Estado: violação de              
Direitos”. 

Ao todo, treze convidados integraram as atividades como palestrantes, conferencistas          
e mediadores provenientes das seguintes Instituições: Museu do Holocausto de Curitiba,           
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Tribunal Regional do Trabalho do           
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Paraná (TRT-9), Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR-PR),           
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal do Paraná          
(UTFPR), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Terra de Direitos,            
Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) e da própria UTFPR. A participação geral              
nas atividades contemplou, nos dois primeiros dias, aproximadamente 300 pessoas, com           
média de 100 participantes por atividade. 

No terceiro dia, 13 de abril de 2019, o grupo realizou, junto a um grupo de 30 alunos e                   
servidores da UTFPR, visita técnica à Comunidade Remanescente Quilombola da Restinga,           
localizada no município da Lapa, Paraná, sob a justificativa de promover um momento de              
vivência empírica, conhecimento da realidade dos moradores e percepção das políticas           
públicas destinadas à materialização dos Direitos Humanos das famílias nestes espaços. 

Ressalta-se como ponto forte do evento, o alcance nas redes sociais, cujas métricas             
foram levantadas na etapa de Pós-Evento: um total de 15,8 mil pessoas visualizaram o evento               
na rede social “Facebook” o qual foi, ainda, amplamente compartilhado por usuários e             
páginas, gerando mais de mil manifestações de interesse de participação. 

 
Conclusões: 

A Semana de Políticas Públicas, atividade anual do grupo, evidencia o caráter cidadão             
do PET-PP como provedor de conteúdos que promovem a discussão acerca da realidade e              
incitando questionamentos, como neste caso, a reflexão acerca dos Direitos Humanos.  

Tem-se então que todos os cidadãos têm direitos à participação da materialização dos             
Direitos ratificados na Constituição Federal de 1988, provenientes de tratados, convenções e            
declarações, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, na qual              
consta que os Estados membros se comprometeram a promover, em cooperação com a             
Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos do Homem e das               
liberdades fundamentais (Universal Declaration of Human Rights ). 

Ao aproximar a comunidade externa dos debates promovidos no âmbito das Semanas            
de Políticas Públicas, tem-se a democratização do acesso ao conhecimento das temáticas.            
Nesse trilho, ao colocar-se como articulador deste diálogo, o PET cumpre seu papel perante à               
sociedade e consolida sua importância nos movimentos de transformação social. 
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 XIX SUDESTEPET APRENDIZADOS E ENCONTROS: 

A importância e construção subjetiva dos participantes do PET UFES 

 

Lorena D. Bergamini
1
; Gabriel G. Nascimento

 2
; Mikaella O. Matias

3
; Noéli M. do 

Nascimento
4
; Patrick L. F. da Silva

5
; Hélio Z. Filho.

6
 

petadmufes@gmail.com; 

PET Conexões Administração, PET Cultura, PET Educação, PET 

ProdBio, Universidade Federal do Espirito Santo, Vitória, Espírito Santo. 

 

EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de transformação. 

 

 

Resumo 

Utilizando a metodologia de pesquisa qualitativa e as ferramentas da análise de 

conteúdo, o presente estudo, ao examinar entrevistas feitas aos participantes dos grupos 

PET da Universidade Federal do Espírito Santo que foram ao XIX SudestePET, tem 

como objetivo analisar as percepções dos representantes, sobre as contribuições do 

evento em âmbito pessoal e coletivo. Para isso, são divididas três categorias, sendo elas: 

(1) engajamento, entendimento e pertencimento em relação ao programa; (2) troca de 

saberes entre os grupos PET e (3) contribuição na formação pessoal e nas percepções 

sobre o mundo. Após a análise em cima das categorias temáticas citadas, pôde-se 

perceber que o evento proporcionou aos petianos da Universidade um maior 

entendimento sobre a importância do Programa de Educação Tutorial e um consequente 

aumento no engajamento com este, propiciou trocas de experiências entre os grupos, 

possibilitou grandes vínculos e parcerias, além de ter sido um evento importante para a 

formação pessoal dos participantes e suas visões de mundo, aumentando sua criticidade 

e engajamento político. 

 

Palavras – chave:  

                                                
1
 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Conexões Administração e discente do curso de 

Administração da Universidade Federal do Espírito Santo; 
2
  PETiano discente (bolsista) do grupo PET Educação e discente do curso de Pedagogia da Universidade 

Federal do Espírito Santo; 
3
 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Conexões Administração e discente do curso de 

Administração da Universidade Federal do Espírito Santo; 
4
 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Cultura e discente do curso de História da Universidade 

Federal do Espírito Santo; 
5
 4PETiano discente (bolsista) do grupo PET ProdBio e discente do curso de Engenharia de Produção da 

Universidade Federal do Espírito Santo; 
6
 PETiano tutor do grupo PET Conexões Administração e docente do Departamento de Administração da 

Universidade Federal do Espírito Santo. 
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Subjetividade; Pertencimento; Troca; Integração; Formação Pessoal e Coletiva;  

 

Introdução 

 

O Programa de Educação Tutorial, é um programa nacional desenvolvido pela 

Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação em parceria com as 

universidades. Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), temos nos campi 

Goiabeiras e São Mateus, 13 grupos em 20 diferentes áreas do conhecimento, 

objetivando promover  atividades nos eixos de ensino, pesquisa e extensão, firmando 

assim a indissociabilidade do tripé acadêmico. 

Nesse sentido, o objetivo geral do programa é de “promover a formação ampla, plural  e 

de qualidade aos alunos de graduação envolvidos direta ou indiretamente com o 

programa, estimulando a fixação de valores que reforcem a cidadania e a consciência 

social de todos os participantes e a melhoria dos cursos de graduação”. (MEC, 2006). 

Além disso, os grupos PET tem como características principais, a formação acadêmica 

ampla, a interdisciplinaridade, a atuação coletiva, entre outros. Observa-se também nos 

grupos a presença da horizontalidade, do pensamento crítico, do compromisso ético e 

político do estudante para com a sociedade. 

Para além dos projetos desenvolvidos por cada grupo, têm-se também os encontros 

regionais (SudestePET, SulPET, EnePET, etc.) e o encontro nacional (ENAPET), que 

são encontros formativos e deliberativos.  

No XIX SudestePET, que aconteceu na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ), e teve como tema “Tecendo conexões para representatividade, inovação e 

integração entre os Grupos PET da região Sudeste”, o PET Ufes, como é popularmente 

conhecido, mostrou uma expressiva participação no evento: com representação na mesa 

de abertura, na mesa da reunião de discentes, representações em todos os grupos de 

discussão e trabalho, sendo três desses grupos coordenados por petianos da Ufes, além 

de 6 trabalhos apresentados. Com isso, o PET Ufes, que representa cerca de 4,8% dos 

grupos PET da região sudeste, teve participação direta, através de proposições, em cerca 

de 28% dos encaminhamentos aprovados na plenária final do evento.  

Focalizando aprofundar as informações e os processos citados acima, o presente estudo 

tem como objetivo analisar as percepções dos representantes do PET Ufes no XIX 

SudestePET, sobre as contribuições do evento em âmbito pessoal e coletivo. Para isso, 

busca-se analisar engajamento, pertencimento e entendimento em relação ao programa, 

a troca de saberes entre os grupos PET’s e a contribuição na formação pessoal e nas 

percepções sobre o mundo por parte  dos entrevistados. 

  

Metodologia 

 

Para o presente estudo, por ter como enfoque principal as  subjetividades dos indivíduos 

sobre as contribuições do evento SudestePET 2019, optou-se pela abordagem 

qualitativa. Segundo Godoy (1995), um fenômeno pode ser melhor compreendido 

quando analisado por uma perspectiva integrada num contexto ao qual faz parte, tal 

como na metodologia selecionada. 
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Dentro dos estudos qualitativos, que não apresentam estruturas enrijecidas permitindo a 

criatividade dos pesquisadores (GODOY, 1995), escolheu-se a pesquisa do tipo 

documental e a análise de conteúdo como metodologia de investigação, que parte da  

 

 

 

 

ideia de que em um discurso visto como simbólico e polissêmico, esconde uma essência 

a ser desvendada (GODOY, 1995). Bardin (1997) nos enuncia que a análise de 

conteúdo se trata de um conjunto de técnicas objetivando através de sistematizações 

objetivas descrever o conteúdo observado. 

Dentro das técnicas de análise de conteúdo, têm-se a elaboração de categorias, ou temas 

de análise, as quais possibilitam um melhor entendimento sobre o conteúdo analisado. 

Com isso foram deliberadas as seguintes categorias: (1) engajamento, entendimento e 

pertencimento em relação ao programa; (2) troca de saberes entre os grupos PET 

(vínculos, parcerias e novas ideias) e (3) contribuição na formação pessoal e nas 

percepções sobre o mundo. A técnica de coleta de dados foram entrevistas, as quais 

foram escolhidas por conta da adequação com os objetivos, ao se mostrar propícia para 

obter-se dados a respeito do que as pessoas sabem, creem, sentem, esperam, desejam, 

fizeram, fazem, pretendem fazer, bem como suas explicações e razões, além de oferecer 

importantes dados a respeito do comportamento humano (GIL, 2008). 

Sendo assim, foram feitas entrevistas com todos os integrantes do PET Ufes que 

estiveram presentes no evento e que não têm envolvimento direto com a confecção do 

presente estudo, totalizando 11 petianos discentes. Para a análise dos dados coletados, 

foi escolhida a técnica de análise de conteúdo, que parte da ideia de que em um discurso 

visto como simbólico e polissêmico, esconde uma essência a ser desvendada (GODOY, 

1995). 

Ainda dentro do quadro teórico-metodológico, dialogamos com os pressupostos de 

BAKHTIN (2011), considerando os sujeitos como falantes e como seres que tecem a 

relação de alteridade e dialogia. 

Dentro das técnicas de análise de conteúdo, têm-se a elaboração de categorias, ou temas 

de análise, as quais possibilitam um melhor entendimento sobre o conteúdo analisado. 

Com isso foram deliberadas as seguintes categorias: (1) engajamento, entendimento e 

pertencimento em relação ao programa; (2) troca de saberes entre os grupos PET 

(vínculos, parcerias e novas ideias) e (3) contribuição na formação pessoal e nas 

percepções sobre o mundo. 

  

Resultados e Discussão 

 

A partir dos objetivos específicos e o objetivo geral do presente estudo, foram 

elaboradas as categorias de análise, as quais serviram para nortear a entrevista. Juntas 

elas buscam analisar as percepções dos representantes do PET Ufes no SudestePET 

2019 sobre as contribuições do evento em âmbito pessoal e coletivo. 

 

Engajamento, entendimento e pertencimento em relação ao programa 
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“(...) Sem a 

minha 

ida ao 

Sudeste, com certeza, não iria ter entendimento da necessidade de nosso programa para 

a sociedade.” (Entrevistado 1) 

 

“(...) Quando há um encontro como esse onde há uma 

pluralidade e uma diversidade muito grande, a gente consegue 

ver um pouquinho da grandeza do que é esse programa e de 

quanto ele contribui para a formação de um estudante e para 

uma sociedade: um programa muito completo de ensino 

pesquisa e extensão.” (Entrevistado 2). 

 

 

 

 

 

 

Com a análise do conteúdo das entrevistas, é possível perceber a relação de 

compreensão do que é, o PET e quais possibilidades podem ser proporcionadas e 

fomentadas através da participação do evento. Por meio de alguns trechos das 

entrevistas pôde-se perceber que o evento, sua pluralidade e seus espaços de construção, 

formação e trocas de informações foi de grande valia para o entendimento da 

grandiosidade do programa por parte dos congressistas da Ufes, como os encontros por 

área, os grupos de discussão e trabalho, a plenária final, etc. Com um melhor 

entendimento do programa e de sua importância perante a sociedade, percebe-se 

também um aumento no engajamento e na sensação de fazer parte do programa, como 

pode-se enxergar em alguns trechos das entrevistas.  

Nos trechos citados acima, podemos perceber também, a maior interação com a filosofia 

do programa, e como  a participação em eventos engrandece não somente dentro das 

particularidades do PET, mas principalmente no processo de construção identitária 

desses indivíduos em uma formação mais ampla e plural, que fomente aspectos 

históricos, sociais, culturais, econômicos, políticos, etc. Que valorizem a cidadania, o 

respeito, a humanidade em geral, a convivência em sociedade de maneira mais solidária.   

 

Troca de saberes entre os grupos PET: vínculos, parcerias e novas ideias. 

Nessa categoria observamos os movimentos de alteridade dos petianos a partir da 

formação com o outro. Sendo assim, ancorando-se no conceito de alteridade em Bakhtin 

(2011), buscamos uma melhor compreensão das relações de troca de saberes durante o 

XIX SudestePET:   

“O ser se reflete no outro, refrata-se. A partir do momento em 

que o indivíduo se constitui, ele também se altera, 

constantemente. E esse processo não surge de sua própria 

consciência, é algo que se consolida socialmente, através das 

interações, das palavras, dos signos.” (GEGe, 2012, s/p) 

 

“A integração com os outros grupos PET, não só os da UFES, 

como os outros das outras IES, foi muito importante. Foi muito 

interessante ver os tipos de atividade, o nível das atividades de 
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extensão, que é um dos três pilares que a gente carece um pouco 

no nosso grupo. A gente conseguiu ter boas idéias vendo as 

apresentações de trabalho, ouvindo os depoimentos na 

assembléia, nos GDTs... A gente viu que a gente pode mudar de 

alguma forma o nosso trabalho (...)” (Entrevistado 3) 

 

Nesse sentido, observa-se movimentos de destaque nas narrativas de muitos 

entrevistados, os quais evidenciam a importância do evento para o surgimento de novas 

ideias para seus grupos PET, para a resolução de problemas internos, para a promoção 

de mudanças dentro dos grupos, também para fortalecimento dos vínculos e  a  criação 

de parcerias. 

 

 

 

 

 

 

Ainda dentro dessa categoria, pôde-se perceber o aumento do vínculo entre os 

representantes da Ufes no evento, isso é evidenciado em muitas falas das entrevistas 

com o uso do termo “PET Ufes” para referenciar os congressistas dos grupos capixabas.  

Essas falas se mostram muito importantes no que dizem respeito à representação dos 

grupos do Espírito Santo, os quais não estiveram todos representados por seus membros 

diretamente, mas que, apesar de todas as diferenças subjetivas e particularidades, foram 

visualizados como um todo: o PET UFES. 

Esse movimento se revela essencial por caracterizar exatamente o que o programa 

proporciona e incentiva: a valorização dos vínculos, parcerias e trocas, os quais 

estiveram presentes durante os 40 anos de história do programa. Hoje, o PET Ufes é 

visto a nível nacional como referência em união e trabalho em parcerias. 

 

Contribuição na formação pessoal e nas percepções sobre o mundo 

 

 “(...) Lá (no XIX SudestePET), pude ter noção da grandeza do 

Programa e de todas as lutas que enfrentamos e que devemos 

enfrentar para um país mais justo e igual, educação de qualidade 

e garantia dos nossos direitos, além do aprendizado gigantesco 

que adquiri.” (Entrevistado 4). 

 

Nessa última categoria, percebe-se a presença da percepção, por parte dos entrevistados, 

do caráter político do PET, o qual está relacionado com a luta por direitos, por uma 

educação de qualidade e por um país mais justo. 

O evento, ao proporcionar aos participantes o contato com diferentes realidades, dos 

diferentes estados da Região Sudeste, das mais variadas IES e grupos das mais diversas 

áreas do conhecimento, fez com que o petiano aumentasse sua capacidade de empatia, 

mudasse sua visão de mundo e ao conviver com a diversidade, lutasse para um 

programa para todas e todos. 

1656



  
 

 

Conclusões: 

 

Por meio do desenvolvimento do presente estudo, é possível concluir que a participação 

do grupo PET Ufes no SudestePET 2019 garantiu a este, uma exímia representatividade  

em todos os espaços do evento, no qual a todo momento a troca é incentivada. 

Encontrar 13 grupos que se constituem através de suas subjetividades, uma identidade, 

torna algo propício para trabalhar, destacar e valorizar os vínculos e parcerias que se 

demarcam pelos 40 anos de história do programa. Além disso, foi possível observar os 

resultados positivos para o vínculo dos grupos da IES, que têm as mais diversas 

particularidades, mas que na percepção dos petianos avaliados se formam como  um 

todo de sentido. 

Essa relação propiciou, além das contribuições em esfera coletiva, benefícios singulares 

a cada congressista. No que tange aos representantes do PET Ufes, a troca e a 

integração entre estes desenvolveu o sentimento de pertencimento ao programa e, por 

consequência, maior engajamento ao mesmo. Outrossim, tais fatores foram essenciais 

para o despertar de um olhar mais crítico e político, pelo qual os petianos puderam 

enxergar a grandeza do programa e se identificarem como agentes de transformação 

social. 
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XXI Fórum Linguístico-Literário da UFRPE/UAST: Indígenas do Brasil: Língua, 

Literatura e Políticas de Inclusão 

 

Eduardo Felipe Pereira de Lima¹; Rodrigo Selmo da Silva¹; Denilton André de Souza¹; 

Bruno Huann da Silva Nogueira¹; Carlos Álack de Lima¹; Edmilson Lucas Calado¹; 

Eduardo de Lima Beserra¹; Higor Araújo da Silva¹; Joice Araújo Batista¹;Tais Siqueira 

do Nascimento
1
; Veronica Marques do Nascimento Oliveira¹; Victor Hugo Alves da 

Luz Ramos¹; Dorothy Bezerra de Silva Brito
2
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PET Conexões de Saberes – Linguística, Letras e Artes (PET C/S – Linguística, 

Letras e Artes), Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica 

de Serra Talhada (UFRPE/UAST), Serra Talhada, Pernambuco. 

EIXO TEMÁTICO: Incentivo à cultura como meio de transformação 

 

Resumo 

O objetivo central do Fórum Linguístico-Literário é o de promover espaços de formação 

de graduandos em Letras e de atualização de professores da Educação Básica, no que 

tange aos conhecimentos das teorias linguísticas atuais e da literatura, perpassando 

questões do fazer pedagógico e da interdisciplinaridade. A edição de 2017 do evento 

teve como temática as línguas e literaturas indígenas presentes no território brasileiro, 

com o intuito de discutir a realidade indígena nacional, ampliando o conhecimento 

acerca das línguas naturais faladas em território brasileiro e das literaturas indígenas que 

circulam dentro e fora de comunidades indígenas no país. O evento contou com a 

participação de duzentas e trinta e duas pessoas de diversos cursos da UAST e da 

comunidade em geral. Além disso, a partir da exibição de um documentário, deu-se 

início a uma mesa redonda que contou com a participação das professoras Dra. 

Januacele Francisca da Costa (PPGLL/UFAL) e Paula Manuella Silva de Santana 

(UFRPE/UAST), pesquisadoras das línguas e literaturas indígenas, respectivamente.  

 

Palavras – chave  

Língua indígena; literatura indígena; cultura; identidade. 
 

Introdução 

 

 

                                                
1
 PETiano/a bolsista do grupo PET/CS –Linguística, Letras e Artes e discente do curso Licenciatura plena 

em Letras – Português/Inglês da Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de 

Serra Talhada UFRPE/UAST 
2
 Tutora do grupo PET/SC – Linguística, Letras e Artes e docente da Unidade Acadêmica de Serra 

Talhada (UAST) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 
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O Fórum Linguístico-Literário é um evento que ocorre desde o ano de fundação do 

Curso de Licenciatura em Letras da UFRPE/UAST, em 2009, organizado pelo corpo 

docente deste Curso, e tem como finalidade precípua promover espaços 

complementares de formação dos graduandos em Letras e de atualização de professores 

da Educação Básica da região do sertão do Pajeú. Busca-se, portanto, preencher lacunas 

na formação do alunado, a partir da promoção de espaços de discussões e debates acerca 

de temas relacionados à língua, literatura e educação. Nesse sentido, esta edição do 

Fórum abordou a temática das línguas e literaturas indígenas manifestadas em território 

brasileiro, mais especificamente, no estado de Pernambuco, buscando dar visibilidade a  

essas manifestações, compreendendo-as como constitutivas da identidade do povo 

brasileiro, vivas e presentes em diversas comunidades no país.  

Dessa forma, a importância do evento se dá no fato de permitir ampliar o conhecimento 

do aluno acerca da realidade linguística e literária brasileira, considerando o elemento 

indígena, que tem sido ignorado nos currículos das aulas de línguas e literaturas do 

Brasil. Ademais, cabe ressaltar que as discussões foram conduzidas por pesquisadores 

doutores especializados na temática do Fórum, convidados para comporem uma mesa-

redonda no evento.  

Partindo disso, o objetivo central desta edição do Fórum Linguístico-Literário foi o de 

promover um espaço de discussão, na UFRPE/UAST, aberto à comunidade em geral, 

sobre a realidade linguística e literária indígena no estado de Pernambuco, a fim de 

contribuir para a formação de alunos e professores que trabalham ou trabalharão como 

professores de língua e literatura.  

Como decorrência desse objetivo, buscou-se ampliar o conhecimento sobre as línguas 

indígenas faladas no Brasil, especialmente em Pernambuco, bem como sobre as 

manifestações literárias e artístico-culturais produzidas por índios brasileiros. 

 

Metodologia 

 

Após a escolha do tema, o grupo se reuniu a fim de selecionar o arcabouço teórico que 

serviu como base para a realização do evento. Os encontros foram realizados na sala do 

PET, mediados pelo então tutor Adeilson Pinheiro Sedrins. Nesse contexto, o arcabouço 

teórico foi selecionado com base nos seguintes critérios: relação da comunidade com os 

povos indígenas, bem como, aspectos linguísticos, culturais e educacionais inclusivos 

desses povos.  

A partir disso, utilizamos como aporte teórico Santana (2017), a respeito da 

descolonização das mentes e a questão indígena na universidade; Costa (2004;2015), 

sobre os aspectos fonológicos, sintáticos e semânticos da língua Yaathe do povo Fulni-

ô, e Maders e Valdo (2012), acerca da educação escolar indígena no Brasil, com o 

intuito de promover a inclusão social e cultural. 

No que se refere à programação, iniciamos com a exibição do documentário Xicão 

Xukuru; na sequência, formou-se uma mesa redonda intitulada “Indígenas no Brasil: 

Língua, Literatura e políticas de inclusão” e, posteriormente, ocorreu um debate sobre 

os temas abordados na mesa com a participação ativa do público presente.    
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Resultados e Discussão 

 

O evento contou com a participação de duzentas e trinta e duas pessoas, não só do curso 

de Letras, mas também dos demais cursos da universidade. Por meio do debate, foi 

possibilitado um espaço de diálogo, em que as palestrantes sanaram as dúvidas do 

público. Tais dúvidas geraram outras discussões que, de um modo ou de outro, 

permearam a temática do fórum. No mais, em virtude da interação entre os participantes  

e as professoras, muitos estereótipos relacionados à língua, cultura, valores, lutas e 

hábitos dos povos indígenas foram desmistificados de modo mais pontual. 

 

Conclusões: 

 

Desse modo, com base em tudo que foi abordado anteriormente, podemos considerar 

que os objetivos do fórum em promover discussões não recorrentes no âmbito 

acadêmico foram atingidos com êxito. Além disso, contemplamos o objetivo de 

atualizar a formação de professores e propiciar reflexões a respeito da interculturalidade 

e inclusão dos povos indígenas no ambiente acadêmico e escolar.  
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“PET GAME”: UM JOGO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE QUÍMICA A SER 
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PET Química UFC, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará. 

 
EIXO TEMÁTICO: Educação como meio de Transformação 

 

 
Resumo 
A evasão escolar é uma das grandes dificuldades enfrentadas pela educação pública. Visando diminuir 

essa problemática, o grupo PET Química da UFC propôs a criação de um jogo didático intitulado PET 

Game, sendo constituído de um jogo de tabuleiro com perguntas relacionadas aos mais recorrentes 

conteúdos de química abordados no ENEM. O jogo tem o objetivo de apresentar uma maneira 

alternativa e mais interativa de abordar os conceitos e conteúdos de química estudados no Ensino 

Médio, visto que as Ciências da Natureza, de uma forma geral, são consideradas de difícil 

compreensão por parte da maioria dos estudantes. Desta forma, o jogo busca aumentar o entendimento 

dos estudantes acerca da química e, assim, diminuir a evasão escolar. Foi decidido que o jogo seria de 

tabuleiro, cooperativo, com as perguntas subdivididas em fáceis, médias, difíceis e superdifíceis. Além 

disso, as perguntas são divididas de acordo com o conteúdo, sendo sua ordem definida pelo tabuleiro, 

onde temos casas com diferentes assuntos e dificuldades, além de casas bônus. O jogo promove a 

discussão dos conteúdos abordados entre os estudantes e mediadores, estimulando o aprendizado e 

desenvolvendo o senso crítico de ambos. 

 

 

Palavras Chave: jogo didático, PET, química, lúdico, cooperativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bolsista do grupo PET Química e discente do curso Química Bacharelado da Universidade Federal do Ceará. 
2 Tutora do grupo PET Química e docente do departamento de Química Analítica e Físico-Química da 

Universidade Federal do Ceará. 
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Introdução 

A evasão escolar no Ensino Médio é, ainda nos dias de hoje, uma das grandes dificuldades 

enfrentadas pela educação pública brasileira, estando esse problema ainda longe de ser 

sanado. Muitos são os fatores que culminam no processo de evasão, podendo-se destacar, 

entre eles, a dificuldade de aprendizagem por parte dos alunos, principalmente no tocante às 

áreas de Ciências da Natureza, como a Química. Tal dificuldade está relacionada, na maior 

parte dos casos, à maneira como os conteúdos são abordados. Para Miranda e Costa (2007), a 

maioria das escolas têm dado maior ênfase à transmissão de conteúdos e à memorização de 

fatos, símbolos, nomes, fórmulas, deixando de lado a construção do conhecimento científico 

dos alunos e a desvinculação entre o conhecimento químico e o cotidiano. Com isso, muitos 

estudantes sentem-se desestimulados durante o processo de aprendizagem, pois não 

conseguem assimilar os conteúdos repassados de forma convencional e nem relacionar o que 

estudam em sala de aula com o seu cotidiano. 

Nesse contexto, o grupo PET Química da Universidade Federal do Ceará (UFC) propôs o uso 

de um método não convencional no ensino, os jogos didáticos. De acordo com Cunha (2012), 

um jogo pode ser considerado didático quando está diretamente relacionado ao ensino de 

conceitos e/ou conteúdos, organizado com regras e atividades programadas e que mantém um 

equilíbrio entre a função lúdica e a função educativa. Assim, um jogo didático se configura 

como uma importante ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que favorece 

a construção do conhecimento por parte dos alunos, visto que o viés lúdico apresentado pelo 

jogo desperta curiosidade e maior interesse pelos conceitos e conteúdos abordados. 

Desta forma, o grupo teve como objetivo inicial a elaboração do jogo didático intitulado PET 

Game, um jogo de tabuleiro que segue tanto regras criadas quanto algumas já existentes em 

outros jogos. A função do PET Game é auxiliar estudantes de Ensino Médio de escolas 

públicas no processo de aprendizagem de conceitos e conteúdos químicos e, com isso, 

diminuir a evasão escolar. 

 
 

Metodologia 

A elaboração do jogo iniciou-se com a escolha do tipo de jogo a ser produzido. Neste caso, 

optou-se por um jogo de tabuleiro, no qual os alunos precisam trabalhar em equipe e 

responder perguntas sobre conteúdos de química, tendo sido escolhidos os assuntos mais 

recorrentes no ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio). 

O tabuleiro constitui-se de 36 casas, sendo estas divididas entre os níveis fácil, médio, difícil, 

superdifícil e casas bônus. Esta divisão permite identificar o nível de questão que a equipe 

deve responder para avançar no jogo. As casas dos níveis fácil, médio e difícil contêm 

perguntas objetivas com 3 itens em cada. As casas superdifíceis contêm perguntas discursivas 

relacionadas a experimentos realizados antes do início da partida. As casas bônus são 

compostas por três tipos diferentes de símbolos: chifrinhos, auréola e bônus, visando 

aumentar a competição entre os participantes, a dinâmica do jogo e o fator sorte, 

respectivamente. Além do nível de dificuldade, as casas também apresentam símbolos 

relacionados aos assuntos das perguntas que devem ser respondidas. Inicialmente, decidiu-se 

que os participantes irão se dividir em duplas, totalizando 4 por partida, de forma a promover 

a discussão entre os integrantes de cada dupla no momento de responder às perguntas do jogo.
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Depois disso, acordou-se que todas as questões abordadas durante a partida devem ser 

discutidas, seja pelos jogadores e/ou pelos mediadores do jogo, possibilitando a consolidação 

do aprendizado acerca do conteúdo presente na pergunta. Além do mais, estabeleceu-se que, 

para que uma dupla caminhe no tabuleiro, esta deverá responder uma pergunta de um assunto 

pré-definido e posteriormente, caso acerte a pergunta, lançar o dado de 6 lados para 

determinar o número de casas que irá andar. Caso erre a pergunta, a equipe só andará uma 

casa. 

As perguntas do jogo foram produzidas pelos bolsistas. Para tal fim, houve uma divisão dos 

assuntos estudados no Ensino Médio entre as quatro áreas da Química (Orgânica, Inorgânica, 

Analítica, Físico-Química). Estipulou-se a produção de 35 questões objetivas para cada área e, 

posteriormente, iniciaram-se reuniões entre os bolsistas com o intuito de classificar o nível das 

perguntas entre fácil, médio e difícil. Por fim, houve a criação das perguntas classificadas 

como muito difíceis, escolhendo-se os experimentos que serão demonstrados aos estudantes 

antes do início do jogo. 

 
Resultados e Discussão 

O jogo é cooperativo e de tabuleiro, composto dos seguintes materiais: 2 dados, um de 4 e um 

de 6 lados; um tabuleiro impresso em banner; 158 cartas de perguntas impressas em papel 

cartão e material a ser utilizado na realização dos experimentos. O tabuleiro criado está 

apresentado na figura 01. 

 
Figura 01: Tabuleiro do PET GAME. 

 

 
 

Fonte: Autor. 

As regras do jogo se classificam, de acordo com a definição de Chateau (1984), de regras 

originadas por imitação, ou seja, aquelas que são resgatadas de uma atividade mais antiga e 

adaptadas para uma atividade mais recente. As regras elaboradas estão dispostas no quadro 

01: 
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Quadro 01: Regras do jogo. 

 
1º: Antes do início da partida, todos os jogadores devem se dividir em duplas, totalizando 

até 4 equipes. 

2º: Após a formação das duplas, um integrante de cada equipe lança o dado de 6 lados para 

decidir o grupo que jogará primeiro. A equipe que tirar o número de maior valor começará, 

seguida da equipe que estiver à sua direita e assim por diante. 

3º: Durante a primeira rodada, a equipe que estiver jogando deve selecionar uma carta de 

pergunta dentre as quatro áreas definidas e respondê-la. Se a equipe acertar a pergunta, ela 

jogará o dado de 6 lados e o resultado desse lançamento determinará o número de casas que 

a equipe andará. Caso a equipe erre a pergunta, andará apenas uma casa. 

4º: Da segunda rodada em diante, as equipes devem responder à pergunta da área 

correspondente ao símbolo da casa em que elas se localizam. Ao acertar a resposta, a 

equipe lança o dado de 6 lados e avança a quantidade de casas tirada no lançamento. Caso a 

equipe erre a questão, anda apenas uma casa. 

5º: Todas as questões devem ser discutidas pelos alunos e o mediador. As questões têm que 

ser discutidas tanto quando os jogadores acertarem, quanto quando errarem. Quando 

acertarem, os alunos devem explicar a resposta e os mediadores devem complementá-la 

quando necessário. Se os alunos errarem, os mediadores explicam a resposta. Caso os 

alunos chutem a resposta, os bolsistas devem discuti-la. 

6º: Perguntas: 
 

i) As perguntas foram separadas em cartas, cada uma possuindo 2 símbolos, um que 

indica os assuntos relacionados e o outro a dificuldade da pergunta. 

ii) O símbolo e os assuntos são os seguintes: 

 

- Funções inorgânicas, Atomicidade (tabela periódica, ligações químicas e               

evolução dos modelos atômicos). 

- Funções orgânicas, Isomeria, Reações (identificação, sem mecanismos). 

- Estequiometria, Soluções, Equilíbrio químico. 

 

- Termoquímica, Cinética química, Eletroquímica, Radioatividade (tempo de meia 

                     vida). 

 

iii) O símbolo para identificar a dificuldade são os seguintes: 
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 Fácil             Médio          Difícil          Muito Difícil   

 

iv) As perguntas dos níveis fácil, médio e difícil serão objetivas com 3 itens em cada 

pergunta. 

v) As perguntas do nível muito difícil serão discursivas e estarão relacionadas a 

experimentos realizados antes do início do jogo. 

7º: Casas especiais: 

 

i) Auréola – Significa que a equipe pode escolher o assunto da pergunta que será 

respondido. 

ii) Chifrinhos – Significa que a equipe a sua direita irá escolher o conteúdo a ser 

respondido. 

iii) Desafio – Significa que a equipe deve responder uma pergunta classificada como 

muito difícil, indicada no tabuleiro como uma casa preta. 

iv) Bônus – Significa que a equipe irá jogar o dado de 4 lados para saber o número de 

casas que irá avançar sem precisar responder uma pergunta, indicada no tabuleiro como 

uma casa azul. 

8º: Bifurcação: 
 

i) Quando uma equipe passa pelo início do nível difícil, ela pode optar por tentar o 

atalho da bifurcação. 

ii) A equipe deve acertar três perguntas, seguidas, classificadas como muito difíceis 

para concluir o atalho. 

iii) Cada equipe terá apenas uma tentativa para acertar seguidamente as três perguntas. 
 

iv) Caso a equipe não responda corretamente a uma das perguntas, ela retornará para a 

primeira casa do nível difícil. 

9º: O jogo terminará quando a primeira equipe concluir o percurso do tabuleiro, sendo 

disponibilizado um brinde para a dupla vencedora. 
 

 

 

 

Fonte: Autor. 

De acordo com Cunha (2012), existem posturas a ser adotadas a fim de que os educandos 

tenham um bom aproveitamento da atividade realizada, dentre as quais está estimular o 

trabalho em equipe e a tomada de decisões no decorrer do jogo, dando opções que mudem o 

decorrer da partida e auxiliem os estudantes em suas ações, com o intuito de tornar os jogos 

um recurso importante no aprendizado de conceitos. Estes são alguns fatores que foram 

abordados nas regras do PET Game, com o propósito de que ele possa se efetivar como um 

jogo didático. 
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Além disso, muitos dos conceitos químicos estudados no Ensino Médio serão observados por 

meio de experimento explicados teoricamente. Desta forma, de acordo com Almeida (2008), 

os alunos têm maior facilidade em entender os conteúdos de química ao usufruir de 

experimentos que possibilitam a estes uma interação entre seus colegas e seu educador. Com 

isso, as questões classificadas como muito difíceis no PET Game são baseadas em 

experimentos que devem ser realizados antes de iniciar o jogo e, por esse motivo, estas 

questões são discursivas, uma vez que possibilitam que educandos e educadores discutam 

acerca do experimento observado, desenvolvendo assim o senso crítico de ambos. 

 

Conclusão 

O projeto de elaboração do jogo cooperativo de tabuleiro com temática em química, intitulado 

PET Game, envolveu a participação de todos os membros do grupo PET Química da UFC, 

que debateram as possíveis regras do jogo, considerando o processo de aprendizagem e o 

público-alvo. Após isso, os participantes procuraram, desenvolveram e adaptaram questões de 

química de diferentes conteúdos nas 3 dificuldades selecionadas. A seleção dessas questões 

ocorreu de forma satisfatória e democrática, levando em consideração a opinião dos 

participantes e os seus respectivos argumentos. Isso pode ser visto dentro do jogo através de 

uma grande variedade de estilos de questões e contextualizações variadas. 
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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de transformação 

 

 

 

Resumo África na Unilab (ANU) é um projeto de pesquisa-ensino-extensão do Programa 

de Educação Tutorial de Humanidades e Letras (PETHL) da Unilab, que consiste em 

oferecer, como primeira etapa, a alunos do Ensino Fundamental II da rede pública do 

Maciço de Baturité, oficinas sobre as realidades dos países lusófonos do continente 

africano. As oficinas, preparadas e ministradas pelos bolsistas do PETHL, objetivam a 

difusão de informações verídicas acerca do continente africano, que reflitam a realidade 

dos países que compõem um continente que costuma ser apenas genericamente chamado 

de “África”, como se fosse um todo homogêneo. O projeto nasceu da observação de que, 

ainda hoje, embora o Maciço de Baturité “conviva” com cidadãos e cidadãs africanos/as 

desde o início das atividades acadêmicas da Unilab, as informações sobre África são 

eivadas de senso comum e de preconceitos, o que repercute diretamente na vida dos 

estudantes internacionais da Unilab. 
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Palavras – chave: Continente africano, desconstrução, preconceito e racismo.  

 

Introdução 

 

De acordo com a lei 10.639/03 de 9 de janeiro de 2003, o artigo 26-A prevê “nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, o ensino 

obrigatório sobre História e Cultura Afro-Brasileira”. Desse modo, a necessidade da lei, 

visa reparar os retrocessos estabelecidos pelos processos coloniais que até hoje deixaram 

suas amarras, e embora esteja previsto em lei, é bastante recorrente que os estudantes das 

escolas do maciço de Baturité ainda apresentam défice de conhecimento sobre a história 

e cultura africana, tal problema se constata quando esses diariamente interpelam os 

estudantes africanos. No período de estágio nas escolas, por exemplo, muitos 

internacionais são abordados e indagados com questões básicas como, no teu país tem 

praia? No teu país não tem Universidade? Como saíste da África para o Brasil?  Ou até 

mesmo com forte estranhamento relacionadas a cultura e costumes africano. 

Isso se deve à falta de ensino ou então a um ensino distorcido sobre o continente africano, 

diante disso surge o questionamento, como ensinar a história da África dissociada dos 

estereótipos? O antropólogo Kabengele Munanga discorre sobre essa questão em uma 

entrevista a Sankofa, revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana, e, 

faz observações sobre a criação da lei 10.639/03 de 9 de janeiro de 2003, bem como da 

sua aplicabilidade:     

[...] para esta lei tornar-se efetiva precisa-se ainda de alguns 

preliminares a serem realizadas. Um deles é deixar de escrever a 

história do negro e da África desde um ponto de vista colonial, que é 

preconceituoso, etnocêntrico, etc. Por isto é preciso editar novos livros 

com conteúdo diferentes, divorciados desta visão. (SNKOFA, Nº 1 

jun./2008, P,114) 

O projeto objetiva contrapor o olhar midiático distorcido e depreciativo com o qual a 

mídia brasileira, em geral, apresenta até hoje o continente africano a informações 

advindas de graduandos da Unilab provenientes de Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, 
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Moçambique e São Tomé e Príncipe, por isso o título do projeto “África na Unilab”. 

Escolhemos como público alvo dessas oficinas aprendentes do Ensino Fundamental II, 

pois entendemos que os adolescentes são catalizadores de mudanças. Por viverem em 

contato direto com os mais velhos – pais, avós, tios – e com os da mesma idade e de  

idade mais jovem – irmãos, primos –, eles são naturalmente questionadores das 

opiniões dos mais velhos e formadores de novos olhares. Desse modo, se a escola 

oportunizar vivências interculturais, os jovens vão questionar os discursos preconcebidos, 

disseminando novas ideias em casa e no meio social onde vivem. A elaboração de um 

projeto com a natureza aqui apresentada atende à filosofia do Programa de Educação 

Tutorial, um dos objetivos do Programa é exatamente a promoção de atividades que 

contribuam para a qualificação do bolsista como pessoa humana e como cidadão da 

sociedade, entendemos que um trabalho pedagógico que gere a quebra de preconceitos e 

a interculturalidade atende a essa prerrogativa do PET e está em harmonia com o papel 

social da Unilab, no combate a uma educação de qualidade, que prima pela idoneidade 

das informações e pela construção de novas perspectivas.  

    Então, se por um lado as escolas não têm aplicado a lei 10.639/03 no ensino, por 

outro lado a mídia tem sido um dos principais meios de difusão das notícias providas de 

estereótipos sobre o continente africano, sendo assim, se torna cada vez mais 

predominante a imagem de África carregada de preconceito, conforme observa o escritor 

moçambicano Mia Couto:  

     A imagem de África já está construída e sedimentada por muito 

preconceito e muita ignorância. Nos ciclos de namoro e abandono, o 

continente negro é hoje um lugar que suscita pessimismo. Os que 

decidem sobre os destinos globais estão tentados a desistir de África. 

(COUTO, 2005, p. 78). 

 

Metodologia 

 

Quanto à metodologia, as oficinas foram ofertadas a Escola Neide Tinoco que ocorreu 

em 2018. Esse foi o formato da primeira oferta: quatro encontros de 100 minutos cada – 
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dois em 

setembro e dois em outubro, para o mesmo grupo de alunos. No primeiro encontro, 

trabalhamos uma visão mais geral do continente africano – nosso objetivo no primeiro 

encontro foi dar a conhecer a diversidade – das savanas às grandes capitais –, por meio 

de fotos, imagens e vídeos. No segundo encontro, aproximamos a lupa – saímos do todo 

e centramos atenção em São Tomé e Príncipe, país de origem de uma das integrantes do 

PETHL. No terceiro encontro, o foco foi no país de outra integrante do grupo: Guiné-

Bissau. O quarto encontro, dedicado a Cabo-Verde, quanto então convidaremos uma 

graduanda da Unilab para realizar o encontro com o PETHL. Tanto os alunos 

internacionais convidados quanto os aprendestes do Ensino Fundamental que participarão 

das oficinas receberão certificação. Esta foi a primeira etapa do projeto. Após esses quatro 

primeiros encontros, refletimos sobre a repercussão deles entre os participantes a partir 

de uma atividade que propusermos aos alunos ao término do quarto encontros – o que 

elas sabiam sobre África e o que agora sabem: houve confirmação ou modificação desse 

saber? Pretendemos, assim, por meio das oficinas nas escolas, desconstruir os estereótipos 

que se tem sobre o continente africano, de modo a contribuir para a construção de um 

conhecimento com base em informações reais relacionadas ao continente.  

Resultados e Discussão 

As oficinas ministradas na Escola Neide Tinoco, contou com a participação de dezoito 

alunos de oitavo e nono ano, no primeiro encontro, trabalhamos uma visão ampla do 

continente africano com objetivo de dar a conhecer a diversidade do continente negro, 

por meio de fotos, imagens e vídeos. Nos três encontros a seguir, centramos 

especificamente em cada um desses países, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo-

Verde. Após esses quatro primeiros encontros, refletiremos sobre a repercussão deles 

entre os participantes a partir de uma atividade que propomos aos alunos ao término do 

quarto encontro questionamos por meio de um formulário o que elas sabiam sobre África 

e o que agora sabem, buscando compreender se houve modificação ou confirmação desse 

saber. 

As crianças demonstraram ter aprendido bastante e avaliaram positivamente as oficinas e 

ainda manifestaram a vontade de conhecer outros Países de África como o Senegal, Togo 

e Nigéria.     Verificamos que as oficinas permitiram a desconstruir dos estereótipos que 

tinham sobre África e contribuiu para a construção de um novo olhar livre de preconceito. 
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Conclusões: 

Conclui-se que as oficinas permitiram que os alunos tenham mais conhecimento do 

continente africano e contribuíram no sentido quebrar com aquela visão única e 

estereotipada sobre o continente e despertou a importância de se estudar e conhecer mais 

sobre o continente africano. Espera-se que com a realização das oficinas, os alunos 

começam um processo de desconstrução e construção de uma nova visão do continente 

africano desprovido de preconceito por meio da difusão das informações verídicas 

durante as oficinas ministradas considerando a participação e as respostas das pelos 

alunos no formulário.  O PET de Humanidades e Letras da UNILAB é o único grupo PET 

na referida instituição, e por ser uma universidade sedeada no interior impossibilita a  

realização de atividades conjuntas com outros grupos PETs de outras instituições, devido 

a distância e as dificuldades de locomoção, contudo, consideramos importante e de suma 

relevância a sugestão do evento em pensarmos a sociabilidade e aplicabilidade de oficinas 

em conjunto com outros grupos PETs, até para nos instrumentalizarmos enquanto agentes 

transformadores e posteriormente contribuir para formação e mudanças sociais 

relacionadas a negação da identidade afro-brasileira partindo da lógica da lei 1639/03. 

Deste modo, o grupo se mostra aberto a possibilidades e efetivação de parcerias que 

possibilitem trocas de experiências com e entre outros grupos PETs, dentro do que for 

possível realizar, vendo na perspectiva das suas limitações. 
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EIXO TEMÁTICO: Indissociabilidade da Tríade como meio de Transformação  

 

Resumo 

A carreira de um engenheiro eletricista possui vários vieses devido a abrangência das 

áreas de atuação. Na graduação, o contato com as áreas nas cadeiras possui um cunho 

majoritariamente teórico, prejudicando a formação de uma visão mais solidificada da área 

a qual o estudante deseja seguir. Aliado a isso, o fato de que os primeiros anos de um 

curso de Engenharia estão associados a disciplinas científicas com a finalidade de 

fomentar a consolidação teórica do aluno causa aos alunos ingressantes, em sua maioria, 

uma visão desanimadora do seu futuro na universidade. A fim de amenizar esses 

problemas, o projeto Áreas da Engenharia Elétrica traz consigo duas vertentes. A primeira 

é baseada na promoção de visitas técnicas a empresas de ramos diversos dentro do escopo 

da Engenharia Elétrica. A segunda parte atua na cadeira anual de Introdução à Engenharia 

Elétrica e elenca projetos básicos e divergentes aos alunos ingressantes divididos em 

grupos e orientados por petianos. Em relação a esta, um retorno majoritariamente positivo 

nas notas de projetos é notado, o que mostra o rendimento proveitoso. Já em relação 

àquela, a oportunidade de visitas técnicas traz aos alunos e ao PET um retorno positivo 

quanto à adequação do público atingido em um ambiente confortável e de conhecimento. 

Com isso, o projeto promove o contato mais balanceado dos alunos com as áreas do curso 

e rende vantajosos frutos nos âmbitos sociais e educacionais.   

 

                                                 
1 PETiana discente (bolsista) do grupo PET Engenharia Elétrica e discente do curso Engenharia Elétrica 

da Universidade Federal do Ceará. 
2 Colaborador do grupo PET Engenharia Elétrica e discente do curso Engenharia Elétrica da Universidade 

Federal do Ceará. 
3 PETiano tutor do grupo PET Engenharia Elétrica e docente do Departamento de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Ceará. 
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Palavras – chave  

Formação; Desenvolvimento; Interpessoal; Diversidade; Capacitação. 

 

 

Introdução  

 

Após o ingresso na universidade, o estudante de Engenharia Elétrica encontra-se 

em uma jornada de esforços, sendo um desses: a busca pelo autoconhecimento. Apesar 

de parecer contraditório, visto que o recente graduando ingressou, teoricamente, em seu 

curso de escolha, o mesmo não tem idéia de qual ramificação do curso seguir. O curso de 

Engenharia Elétrica engloba diversas áreas, como: Eletrônica de Potência, Controle, 

Automação e Robótica, Sistemas de Potência Elétrica, Instalações Industriais, Máquinas 

Elétricas etc. Aliado a isso, apesar do alto grau de atividades de práticas laboratoriais, 

aliados as disciplinas, ao longo da graduação, o contato real com o mundo externo não se 

faz presente o suficiente para uma consolidação do planejamento e da escolha de área 

preterida ao aluno. 

 Além disso, para Mercado (1998, p. 6), “Trabalhar em equipe e participar 

efetivamente de um processo contínuo que tem início na apropriação da intencionalidade 

de um projeto, mediante a tomada de consciência dos objetivos e do sentido da situação; 

planejamento das ações pelas quais se implementará o mesmo projeto; dos momentos de 

avaliação e de reorientações. Esta participação implica em compartilhar os esforços de 

descoberta dos caminhos, de elucidação dos obstáculos, visando-se sempre fazer com que 

a intencionalidade global do projeto se explicite claramente, se torne coletiva, enquanto 

visada de um grupo que, em volta dela, se constitui solidário.” Isso alia-se ao esforço do 

aluno ingressante com o desconhecimento da realidade universitária e a ausência de 

amizades sólidas, desde provas e estudos aliados às disciplinas até a realização de 

projetos.  

 Em suma, com os objetivos de amenizar o choque de realidades dos alunos 

novatos para com o ambiente universitário, promover um efetivo canal de formação do 

ciclo social acadêmico, mostrar os campos de atuação de um(a) engenheiro(a) eletricista 

e fomentar maior conhecimento de empresas dos ramos da Engenharia Elétrica, surge o 

projeto Áreas da Engenharia Elétrica. 

 

 

Metodologia 

 

Em conjunto com os professores, o grupo PET entra como auxílio à dinâmica das 

atividades da disciplina durante o semestre. Aos ingressantes são apresentadas as áreas 

da engenharia elétrica pela promoção de palestras com profissionais de diversas áreas e 

setores do mercado, realização de visitas técnicas e proposição de projetos elaborados 

pelos membros do PET aos alunos para conhecimento de determinadas áreas.  
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 Com relação aos projetos dos alunos ingressantes na cadeira TH0166 Introdução 

à Engenharia Elétrica, tratam-se de projetos em geral das áreas de Eletrônica Digital, 

Eletrônica Analógica, Instalações Elétricas e Automação. Os alunos são divididos em 

equipes de 4 ou 5 alunos e recebem a orientação de 1 a 3 PETianos. Os orientadores 

marcam reuniões periódicas para acompanhamento das equipes e tira-dúvidas, tanto na 

produção do relatório, quanto na montagem prática. Há, ainda disponíveis para consulta, 

vídeos-aulas sobre os projetos no canal do PET - “PETEETube” - na plataforma YouTube 

®.  

 Além disso, salienta-se a importância da docência dos PETianos de acordo com 

os temas dos projetos, visto que é preciso fornecer embasamento teórico aos alunos que 

não possuem contato prévio com a instrumentação e a teoria do projeto a ser realizado. 

Exemplos de projetos requeridos são: Maquete de casa com Instalação Residencial; 

Amplificador de som; Contador e Transformador. 

 Por se tratar de uma disciplina anual, cada equipe realiza um projeto por semestre 

– no segundo semestre, o projeto a ser realizado é de outra área da Engenharia Elétrica, o 

que incentiva o conhecimento prático e teórico de pelo menos duas áreas ao fim do ano - 

e a nota é contabilizada para a média final, valendo um terço da mesma. A avaliação final 

é realizada pelos professores da disciplina e pelos PETianos, os quais julgarão os 

seguintes quesitos: Funcionamento; Estética e Relatório, com pesos 0,45, 0,2 e 0,35, 

respectivamente.  

 O planejamento prévio com os professores da disciplina é de fundamental 

importância, visto que o apoio e o incentivo à realização do Áreas da Engenharia Elétrica 

possibilitam maior engajamento de ambas partes. 

 

Resultados e Discussão 

 Ao final do ciclo de 2018, primeiro ano em que essa metodologia foi aplicada, 

tendo em vista que antes o projeto pautava-se principalmente na promoção de visitas, 

notou-se o maior impacto na graduação perante a ação do grupo. Ao final do primeiro 

semestre de 2018, a turma de Introdução à Engenharia Elétrica contava com 106 alunos 

dos 120 matriculados. Desses, 82 ficaram acima da média exigida, equivalente a 7. As 

figuras 1 e 2 expressam esses dados de forma quantitativa. 
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Figura 1 – Semestre 2018.1  

 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

 

Figura 2 – Média do semestre 2018.1. 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

 No segundo semestre de 2018, a turma contava com 101 alunos ativos. Os 

resultados para o final do semestre 2018.2 e, por conseguinte, para a finalização do Áreas 

da Engenharia Elétrica em 2018 estão expressos pelas figuras 3 e 4. Nesse semestre, 

apenas 6 alunos ficaram abaixo da média exigida.  

 

Figura 3 – Semestre 2018.2. 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Figura 4 – Média do semestre 2018.2. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

A metodologia aplicada requer dos alunos esforço para a compressão dos projetos 

apresentados e para o trabalho em equipe, perpassando os campos do conhecimento e 

desenvolvimento intra e interpessoal, aliando-se ao pilar de Ensino do Programa de 

Educação Tutorial. 

 

Conclusões: 

Em 2018 ocorreu a primeira edição do projeto após as modificações. Com o 

estudo das necessidades que os alunos ingressantes do curso de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Ceará possuem, constituindo os objetivos do projeto, os 

resultados demonstrados provaram que o escopo adotado está de acordo com o 

requerido.  

Reflexos do projeto relacionam diversos campos da estrutura geral do corpo 

discente, desde a confirmação da escolha do curso e a diminuição da taxa de evasão, até 

o desenvolvimento do trabalho em equipe e a formação dos primeiros laços que serão 

fundamentais para a graduação dos ingressantes. O ambiente acadêmico e o mercado de 

trabalho requerem profissionais capazes de gerir e trabalhar com pessoas, de modo que 

o projeto Áreas da Engenharia incentiva essas habilidades ainda no início da graduação. 
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