
     ANAIS
XVIII SULPET 

“TRANSFORMANDO PELA RENOVAÇÃO DO CONHECIMENTO” 

Romanos 12.2b 

Referências adicionais: Classificação do evento: Regional; Brasil/Português;  

Meio de divulgação: Digital; 

Prefixo editorial : 7846 

Número ISBN : 978-85-7846-310-6

Título: Anais do XVIII Sulpet : Transformando pela Renovação do Conhecimento 



Catalogação elaborada pela Divisão de Processos Técnicos da Biblioteca 
Central da Universidade Estadual de Londrina 

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) 

E56a   Encontro dos Grupos PET da Região Sul : SULPET 2015     
          (18. : 2015 : Londrina, PR) 

Anais [do] XVIII Encontro dos Grupos PET da Região 
Sul [livro eletrônico] / comissão organizadora: Victor 
Hugo Alves Okazaki, Marcello Ferreira da Costa... 
[et al.]. – Londrina : UEL, 2015. 
1 Livro digital. 

Tema central: Transformando pela renovação do 
conhecimento. 
Disponível em:  http://www.uel.br/eventos/sulpet2015 
ISBN 978-85-7846-310-6

1. Ensino superior – Congressos. 2. Preceptores –
Educação (Superior) – Congressos. 3. Universidades e 
faculdades – Congressos. I. Okazaki, Victor Hugo Alves. 
II. Costa, Marcello Ferreira da. III. Universidade Estadual de
Londrina. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. IV. Título:
Transformando pela renovação do conhecimento. V. Título.

      CDU 378 

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

2



ANAIS DO XVIII SULPET 

LONDRINA, 18-21 DE ABRIL DE 2015 

“Transformando pela Renovação do Conhecimento” Rom. 12.2b 

ORGANIZAÇÃO: 

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO TUTORIAL da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA e da 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (Campus Londrina)

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Prof. Dr. VICTOR HUGO ALVES OKAZAKI (PET-EF/UEL) 
Presidente da Comissão Organizadora 

Profa. Ms. ROSELY MARIA DE LIMA (PET-GEO/UEL) 
Vice-Presidente da Comissão Organizadora 

Prof. Dr. MARCELLO FERREIRA DA COSTA (PET-FÍSICA/UEL) 
Presidente da Comissão Científica 

Profa. Dra. ANA MARIA BRIDI (PET-ZOO/UEL) 
Tesoureira 

Prof. Dr. ROBINSON SAMUEL VIEIRA HOTO (PET-MATEMÁTICA/UEL) 
Vice-Tesoureiro 

Profa. Dra. NEUSA FÁTIMA SEIBEL (PET-ALIMENTOS/UTFPR Campus Londrina) 
Diretora da Comissão de Apoio 

APOIO: 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (UEL) 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (UEL) 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (UEL) 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO (UTFPR - Campus Londrina) 

PATROCÍNIO: 

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

3



ANAIS DO XVIII SULPET 

LONDRINA, 18-21 DE ABRIL DE 2015 

“Transformando pela Renovação do Conhecimento” Rom. 12.2b 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

PET da EDUCAÇÃO FÍSICA (UEL): 

Victor Hugo Alves Okazaki (Tutor), Alessandra Beggiato Porto, Alexandre Jehan Marcori, Amanda Patrícia 
da Silva, Juliane Cristina Leme, Lucas Gabriel Rodrigues de Oliveira, Lucas Mizuta da Silva, Mayara 
Imaizumi, Nicolas dos Santos Cardoso, Paulo Gregório Carvalho Deivides, Rafael Henrique Pires, Robson 
Furlan Ricardo e Vitor Bertoli Nascimento.  

PET da FÍSICA (UEL): 
Marcello Ferreira da Costa (Tutor), Alisson Henrique Dal Col, Bruna Fernandes Silva, Henrique Seiti 
Nabeshima, Jonas Capelasso Lucas Pinheiro, Ladislau Vieira Teixeira Tavares, Leonardo Goshi Sanches, 
Luan Henrique da Silva, Lucas Gabriel dos Santos, Pamela Cremasso da Silva, Rodrigo Corso Baptista dos 
Santos, Vitória Liberatti Marchesini, Weslei Bernardino Fontana e Yargo Katsumi Bennert Mizuta. 

PET da GEOGRAFIA (UEL): 
Rosely Maria de Lima (Tutora), Carlos Alberto Hirata (Professor Colaborador), Karen Carla Camargo 
(Professora Colaboradora), Aline Graciela Cabianca, Artur Boligian Neto,Beatriz Camilo Penha, Camila 
Storto, Hugo Henrique Cristiano, Letícia de Castro, Juliana Santiago de Freitas, Lucas Landin Gonçalves, 
Nícolas Veregue Ruiz, Patrícia Honório Moura da Silva, Pedro Henrique Lima Lacerda, Renata de Mello 
Tambani, Thiara Gonçalves Campanha. 

PET da MATEMÁTICA (UEL): 
Robinson Samuel Vieira Hoto (Tutor), Camila Naomy Lima Kawabata, Carlos Roberto Takaessu Junior, 
Gustavo Granado Magalhães, Kariston Stevan Luiz, Letícia Flor dos Santos, Luan Carlos Lins Trannin, Luiza 
Camile Rosa da Silva, Marcelo de Dio Pascutti, Nágela Faustino, Rafael Batista Gibellato e Renan Rubini 
Mazetto. 

PET da ZOOTECNIA (UEL): 
Ana Maria Bridi (Tutora), Andrey Piante Chotolli, Adana Kelita Felix Carneiro, Amanda Gobeti Barro, Ana 
Clara Santos Furlan, Ana Maria Allain Ometto, Ana Maria Bridi, Bárbara Colcetta, Camila Piechnicki Rogel, 
Deivid Willian Xavier de Oliveira, Dirceu Novais Junior, Estevão Pioto Pegorin, Fernanda Gonçalves Lisboa, 
Gabriela Viana de Freitas Peixoto, Guilherme Agostinis Ferreira, Leonardo Lourenço Trolegi, Maurilio Okuno 
Canhet, Murilo Augusto Tagiariolli, Talita Favareto Casini. 

PET de ALIMENTOS (UTFPR/Campus Londrina): 
Neusa Fátima Seibel (Tutora), Adriana Rayana da Silva, Ana Carolina da Silva José, Ana Flávia Sampaio 
Paulo, Ana Clara Longhi Pavanello, Gabriela Barros Silvério, Nadine Leticía Vieira da Silva, Nathália Elis 
Ardiles, Rebeca Priscila Flora Catarino. 

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

4



ANAIS DO XVIII SULPET 

LONDRINA, 18-21 DE ABRIL DE 2015 

“Transformando pela Renovação do Conhecimento” Rom. 12.2b 

A Universidade Estadual de Londrina, por meio dos 5 grupos do Programa de 
Educação Tutorial (PET) em conjunto com o PET Alimentos UTFPR e das Pró-Reitorias 
de Ensino e Graduação, promoveu o Encontro dos grupos PET da região sul “SulPET 
2015”: “Transformando pela Renovação do Conhecimento”, de 18 a 21 de abril de 2015.  

O SulPET buscou promover a integração multidisciplinar dos grupos da Região Sul 
e a troca de experiências, discutir assuntos pertinentes ao programa e consequentemente 
incentivar ações conjuntas entre os grupos PET, contribuindo para a compreensão e a 
difusão da filosofia do programa, assim como objetiva deliberar ações e propor discussões 
para serem enviadas ao Encontro Nacional dos Grupos PET – ENAPET. 

Os trabalhos apresentados deram visibilidade ao cotidiano dos grupos PET, assim 
como às atividades inovadoras que podem servir de modelos e discussão para outras 
experiências.  

O esforço, a dedicação e o entusiasmo da Comissão Organizadora deram ao 
evento a qualidade e o espaço no qual o calor humano esteve sempre presente!  

A Comissão Organizadora agradece a todos que aceitaram participar e 
contribuíram para a troca, enriquecedora, de experiências e de conhecimentos além da 
oportunidade de fazer novas amizades!  

Coordenação geral do XVIII SulPET 
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CONTUSÕES NA CARCAÇA DE NOVILHOS SUBMETIDOS À 

CASTRAÇÃO CIRÚRGICA OU IMUNOLÓGICA 

 

Mauren Burin da Silva, Ivan Luiz Brondani, Perla Cordeiro de Paula, Gilmar Cardoso, 

Camille Domingues, John Lennon Klein, Sander Adams, Alexandra Viana, Patricia 

Martini, Daniele Borchate, Joziane Michelon. 

 

PETzootecnia,  Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 

jviegas.ufsm@gmail.com 

 

Resumo 

  O objetivo deste estudo foi avaliar a intensidade de contusões na carcaça de novilhos 

submetidos à castração cirúrgica ou imunológica. Foram utilizados 48 bezerros da raça 

Aberdeen Angus com idade média inicial de 6 meses e peso médio inicial de 160 kg. Os 

animais foram distribuídos aleatoriamente em quatro tratamentos com 12 repetições em 

cada, sendo os seguintes tratamentos: castração cirúrgica ao nascer; castração cirúrgica 

à desmama; castração imunológica com três doses da vacina Bopriva®; castração 

imunológica com quatro doses da vacina Bopriva®.  Todos os animais em estudo 

permaneceram juntos submetidos às mesmas condições nutricionais, sanitárias e 

ambientais. Contudo os métodos de castração avaliados não influenciaram o número e 

classificação de lesões na carcaça. 
 

Palavras–chave: bem-estar animal; desmama; hormônio liberador de gonadotrofinas; 

lesões de carcaça; métodos de castração 

 

Introdução 

É inevitável que práticas humanas aversivas ocorram no decorrer da vida do 

animal, como vacinação, marcação e castração. O aumento da reatividade acarreta maior 

custo em função de aumentar a demanda de funcionários e o tempo despendido com o 

manejo dos animais; diminui a segurança de trabalho, diminui a vida útil da estrutura de 

curral, diminui o rendimento de carcaça e a qualidade de carne devido à contusões e 

estresse no manejo pré-abate (Paranhos da Costa et al. 2002). 
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De acordo com Andrade et al. (2009), a presença de lesões na carcaça dos 

bovinos sugere a falta de bem-estar animal.  O aperfeiçoamento das práticas de manejo 

pode tornar os sistemas produtivos mais competitivos, pois, além de evitar perdas, é 

possível incrementar a produção com o melhoramento e a adequação no manejo dos 

animais, assim como permite ofertar um produto final diferenciado e de qualidade, com 

atributos valorizados pelos principais mercados internacionais, como a União Europeia 

(Oliveira et al. 2008). Contudo o presente estudo teve como objetivo avaliar a intensidade 

contusões na carcaça de novilhos submetidos à castração cirúrgica ou imunológica. 

 

Material e Métodos 

 O estudo foi realizado na fazenda Paineiras, situada no município de São Vicente 

do Sul- RS, com bezerros oriundos da fazenda Conceição do Pirajú, localizada no 

município de Manuel Viana – RS. Foram utilizados 48 bezerros da raça Aberdeen Angus 

com idade média inicial de 6 meses e peso médio inicial de 160 kg. Os animais foram 

distribuídos aleatoriamente em quatro tratamentos com 12 repetições em cada, sendo os 

seguintes tratamentos: castração cirúrgica ao nascer; castração cirúrgica à desmama (6 

meses de idade); castração imunológica com três doses da vacina Bopriva®, no 6º, 9º, e 

14º mês de idade dos animais; castração imunológica com quatro doses da vacina 

Bopriva®, no 6º, 7º, 10º e 15º mês de idade dos animais. Todas as vacinações com 

Bopriva® foram realizadas do lado lateral esquerdo do pescoço, por via subcutânea, na 

dosagem de 1 mL por animal. Os animais em estudo permaneceram juntos submetidos 

às mesmas condições nutricionais, sanitárias e ambientais, desde o nascimento até o 

abate. Durante a terminação, compreendida de 23 de Outubro de 2012 a 22 de Maio de 

2013, os animais permaneceram em pastagem natural, sendo suplementados com ração 

comercial, na ordem de 1% do peso corporal, com base na matéria seca (MS). A ração 

comercial utilizada continha 767,3 g MS/kg de matéria verde; 168,0 g de proteína bruta/kg 

MS; 107,6 g extrato etéreo/kg MS; 176,8 g fibra detergente neutro/kg MS; 158,7 g fibra 

detergente ácido/kg MS e 767,3 g nutrientes digestíveis totais/kg MS. A taxa de densidade 

animal foi sempre de 3 animais ha-1, a suplementação mineral foi realizada conforme 

manejo da fazenda em comedouros cobertos e o acesso à água foi em bebedouros e 

lagoas. O abate foi pré-determinado, para quando os animais atingissem peso de carcaça 

quente estimado de 200 kg.  
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 Os animais foram abatidos em frigorífico comercial com inspeção estadual, 

localizado distante 90 km da propriedade de origem. Previamente ao abate os animais 

foram pesados individualmente antes de serem embarcados para o frigorífico, após jejum 

de sólidos e líquidos de 12 horas. O transporte dos animais até o frigorífico teve tempo 

decorrido de duas horas.  Após o abate as meias-carcaças quentes foram pesadas, 

identificadas e destinadas à câmara de resfriamento, onde permaneceram por 24 h a 

0ºC. Após a retirada das carcaças da câmara fria as lesões presentes nas carcaças 

foram classificadas quanto ao grau de extensão e tempo de aparecimento, conforme 

Civeira et al. (2006). As lesões que afetavam somente o tecido subcutâneo foram 

classificadas de Grau I; contusões que afetavam, além do tecido subcutâneo, o tecido 

muscular, Grau II, e contusões, que atingiam o tecido ósseo, além dos citados, Grau III. 

As contusões recentes, com menos de um dia, apresentam-se hemorrágicas e com uma 

coloração vermelha escura, enquanto as lesões antigas, com mais de um dia ou até 

semanas, mostram-se com coloração amarelada.       

 O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro 

tratamentos e doze repetições. Os dados coletados foram testados quanto à normalidade 

pelo teste de Shapiro-Wilk.  

 

Resultados e Discussão 

Os resultados das lesões ao tempo de aparecimento, grau de extensão e local de 

ocorrência em novilhos castrados cirurgicamente em duas idades ou imunocastrados 

com dois protocolos são apresentados na tabela 1. Não havendo diferenças 

significativas. Essa igualdade pode estar associada ao manejo da suplementação e as 

constantes pesagens provenientes do protocolo experimental, que traziam os animais 

frequentemente até o centro de manejo contribuindo para que no pré-abate, 

principalmente carregamento e transporte, os animais demonstrassem comportamento 

similar. Maioria das lesões presentes na carcaça de bovinos eram decorrentes das 

últimas 24 horas antes do abate (Andrade et al. 2009).  

Tabela 1- Número e classificação das lesões quanto ao tempo de aparecimento, grau de 

extensão e local de ocorrência em novilhos castrados cirurgicamente em duas idades ou 

imunocastrados com dois protocolos  

Lesões  Castração P valor 
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Cirúrgica Imunológica 

Nascer Desmame 3 doses 4 doses 

Nº.  total de lesões por carcaça 0,74 1,41 1,25 1,08 0,4419 

Recentes, númeroa 0,58 1,41 1,25 1,00 0,3383 

Recentes, a cada 100 lesões 78,37 100,00 100,00 92,60 0,2389 

Antigas, númerob 0,16 0,00 0,00 0,08 0,5633 

Antigas, a cada 100 lesões 21,63 0,00 0,00 7,40 0,5633 

Grau I, númeroc 0,66 1,33 0,75 0,75 0,2815 

Grau I, a cada 100 lesões 89,19 94,32 60 69,44 0,3669 

Grau II, númerod 0,08 0,08 0,50 0,33 0,2206 

Grau II, a cada 100 lesões 10,81 5,68 40 30,56 0,2057 

Grau III, númeroe 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Grau III, a cada 100 lesões 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Dianteiro, número 0,08 0,50 0,25 0,33 0,5087 

Dianteiro, a cada 100 lesões 10,81 35,46 20 30,55 0,5665 

Costilhar, número 0,50 0,41 0,25 0,25 0,4286 

Costilhar, a cada 100 lesões 67,56 29,07 20 23,15 0,2768 

Traseiro, número 0,16 0,50 0,75 0,50 0,1549 

Traseiro, a cada 100 lesões 21,63 35,47 60 46,30 0,1183 

a Hemorrágicas com coloração vermelha escura; b Coloração amarelada;  c Afeta o  tecido  

subcutâneo; dAfeta  tecidos subcutâneo e muscular; e Afeta tecidos subcutâneo, muscular 

e ósseo.  

 

Conclusões 
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Os métodos de castração avaliados não influenciaram o número e classificação 

de lesões na carcaça dos animais. 
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Resumo  

 
Alavancar a produção agrícola repassando conhecimento aos produtores rurais é um dos 

objetivos do SENAR. Vendo a necessidade de capacitar profissionais para desenvolverem 

as atividades agrícola o grupo PET-Produção Leiteira organizou cursos para acadêmicos 

da UTFPR-DV que serão divulgadores do conhecimento. Primeiramente foi feito o 

levantamento dos quais cursos seriam realizados e posteriormente a solicitação ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sendo estes: Manejo de gado de leite, Casqueamento 

de bovino de leite, Avaliação e conformação ideal de vacas leiteiras, Manejo de pastagem, 

Estabelecimento, recuperação e reforma de pastagem, Preparo de animais para 

exposição, Trabalhador na caprinocultura, Trabalhador em florestamento, Sistematização 

de áreas. Após confirmação os petianos organizaram a execução na universidade. No 

decorrer das atividades teve-se a percepção que grandes quantidades de acadêmicos 

mostraram-se interessados em realizar os cursos e participaram ativamente das atividades 

proposta, sendo constituídas do ensinamento teórico-prático vindo desta maneira contribuir 

para uma formação acadêmica de qualidade.  

  
Palavras-chave: Aprender; Conhecimento; Repassar; Educação; Profissionais.  
  
Introdução  

No mundo agrícola atual tanto falasse em qualidade de vida, onde se preza impulsionar a 

produtividade aumentando a margem de lucro e preservando o meio-ambiente porém não 

é tão simples como parece, a falta de conhecimento por parte de produtores e profissionais 

é cada vez mais comum. Observando a necessidade de estar levando ao homem do campo 
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as novas tecnologias do mercado surge o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR) sendo a escola que tira a tecnologia das prateleiras e leva ao campo onde há 

necessidade e aplica as pesquisas onde há demanda (SENAR,2015). Observando esse 

novo pedido por parte da sociedade o grupo PET- Produção Leiteira ofereceu 

oportunidades para acadêmicos da UTFPR-DV em realizar os cursos ministrados pelo 

SENAR pois entende que é importante para os futuros profissionais do campo estar em 

contato com pessoas que acompanham dia-a-dia a realidade e as necessidades atuais dos 

produtores rurais mostrando as alternativas que se tem para controlar problemas e 

aumentar produtividade.   

Saber organizar, planejar, administrar, executar e supervisionar são requisitos básicos que 

se busca em profissionais qualificados no mercado atual, atentos as novas exigências o 

grupo PET-Produção Leiteira teve como objetivo na execução dessa atividade trazer e 

organizar os cursos na universidade onde os demais acadêmicos pudessem estar 

participando, obtendo o embasamento teórico e posteriormente a prática do que foi 

repassado no decorrer do curso.     

  
Material e métodos  

Incluso no cronograma do grupo para o ano de 2014 estava a execução dos cursos 

ofertados do SENAR para os acadêmicos da universidade. Primeiramente todos os 

petianos sentarem e discutiram os possíveis cursos a serem solicitados e a data de 

execução no decorrer do ano, onde chegou-se a um acordo que seria executado um curso 

por mês letivo totalizando nove cursos distribuídos em nove meses pois pensamos em 

articular em datas que houvessem número expressivo de público como início de semestres 

e alguns fins de semanas para que os alunos pudessem estar participando sem perder 

aula.  

Os cursos solicitados foram: Manejo de gado de leite, Casqueamento de bovino de leite, 

Avaliação e conformação ideal de vacas leiteiras, Manejo de pastagem, Estabelecimento, 

recuperação e reforma de pastagem, Preparo de animais para exposição, Trabalhador na 

caprinocultura, Trabalhador em florestamento (essências florestais nativas), 

Sistematização de áreas sendo que cada havia sua carga horária específica. Devido ao 

grupo PET-Produção Leiteira ser interdisciplinar e composto por alunos de diversos cursos 

de graduação foi optado escolher um curso que estivesse relacionado a formação 

acadêmica dos petianos por isso não são todos os cursos citados relacionados a atividade 
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leiteira diretamente pois achamos importante fornecer oportunidades aos demais jovens 

da comunidade acadêmica.   

Após a definição de datas e cursos foi enviado à relação ao Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais (STR) do município de Dois Vizinhos, o qual faz o intermédio com os instrutores do 

SENAR e organiza as demais burocracias necessárias para a execução como exemplo a 

certificação aos participantes, material fornecido o qual é composto por uma cartilha 

informativa e bonés. Quando chegava próximo a data marcada o pessoal do STR entrava 

em contato com o tutor confirmando o curso e então era comunicado aos petianos pois 

cada era responsável por um curso devendo realizar a divulgação feita por meio de redes 

sociais e cartazes pela universidade, inscrições dos interessados, organização prévia do 

local de execução, recepção de instrutor e participantes, locais para prática e demais 

solicitações que viessem a surgir no decorrer.   

  
Resultados e discussão  

Buscar capacitação é apenas o primeiro passo para a formação de profissionais de 

sucesso, sempre surgem oportunidades no decorrer do processo porém muitos 

acadêmicos estão atento nisso e aproveitam às que surgem e se preparam para as 

próximas que virão e assim começam a trilhar o caminho do sucesso e é isso que o 

PETProdução Leiteira buscou no desenvolvimento desta atividade, oferecer oportunidades 

aos acadêmicos para que tenham uma formação diferenciada e possam estar futuramente 

competitivos no mercado de trabalho. Pudemos observar no decorrer dos cursos que 

muitos já estão atentos ao novo mercado pois todos os cursos fecharam com o número de 

participantes mínimos que era de dez alunos e alguns faltou vagas, pois era permitido até 

no máximo 15 pessoas, devido à grande procura já deixamos solicitados os cursos junto 

ao SENAR para que os alunos que não obtiveram a oportunidade em 2014 possam estar 

realizando em 2015.    

Houve um grupo seleto de participantes onde os mesmos frequentaram o curso inscrito e 

participaram atentamente e ativamente nas atividades propostas pelo instrutor. Deixamos 

claro durante a inscrição que quem realizou a mesma e não fosse participar ou justificou 

previamente a ausência iria seria impedido de realizar os demais cursos que viriam a ser 

oferecidos pois consideramos uma falta de respeito tanto com o pessoal da organização 

quanto ao pessoal do SENAR além de estar retirando a vaga de outra pessoa interessada 

em estar realizando o curso.  
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Figura1. Participantes durante ensinamento teórico-prática do curso de Avaliação e conformação ideal de vacas 
leiteiras.   

   
  
Os cursos tinham cargas horárias diferentes mas todos contavam com a parte teórica e a 

prática, sendo que toda a teórica foi realizada na universidade e algumas práticas houve a 

necessidade de estar visitando outras instituições e propriedades fora da UTFPR, sendo 

importante este contato pois foi possível observar de perto como funciona as diferentes 

atividades e a importância que cada uma tem aos produtores, vendo que pequenas 

técnicas a vezes podem fazer grande diferença e assim posteriormente como profissionais 

estar repassando o conhecimento adquirido.   

Figura2. Acadêmica realizando a prática do curso de Casqueamento de bovinos leiteiros.  

  
De todos os cursos solicitados apenas o de Sistematização em áreas não foi atendido pelo 

SENAR devido a indisponibilidade do instrutor nesta data porém todos os outros foram 
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executados e obtivemos a percepção de que a ideia de execução dos cursos foi de grande 

valia pois pudemos ver o interesse dos acadêmicos em estar participando.   

  
Conclusão  

Buscar mais informações além das propostas em sala de aula, saber aproveitar as 

oportunidades oferecidas no decorrer do caminho, saber organizar, planejar, administrar e 

supervisionar são alguns dos requisitos básicos que se busca em profissionais de sucesso 

e tendo esta percepção o PET-Produção Leiteira oferece oportunidades para os 

acadêmicos se capacitarem basta cada um ter consciência e ir em busca destas chances 

e aproveita-las da melhor maneira possível.   
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Resumo  

 
O grupo PET- Tecnologia em Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, câmpus Francisco Beltrão desenvolve diversas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão que visam complementar a formação dos discentes do curso.  Visando oferecer 

aos acadêmicos do curso, uma visão sobre o mercado de trabalho, atuação e inserção na 

área profissional, bem como esclarecer dúvidas com profissionais formados na área, o 

grupo PET promoveu uma mesa redonda intitulada PMP (Preparando para o Mundo 

Profissional). O evento contou com a presença de profissionais que atuam em diferentes 

áreas ligadas a tecnologia de alimentos e/ou capacitação de recursos humanos. O PMP 

auxiliou os discentes a esclarecer dúvidas sobre o mercado de trabalho, bem como, 

preparar um currículo e se portar numa entrevista de emprego.   

  
Palavras-chave: Carreira; currículo; discentes; futuro; indústria  
  
Introdução  

O curso Superior de Tecnologia em Alimentos é o único curso de graduação na 

área de alimentos oferecido na região Sudoeste do Paraná. Iniciou suas atividades em 

2008 e sua implantação ocorreu em grande parte devido à mobilização de organizações 

governamentais, não governamentais e movimentos populares de representação dos 

agricultores, após terem identificado no processamento de alimentos, uma vocação 

natural do Sudoeste do Paraná (SANTOS et al, 2014).  

O curso confere aos discentes habilidades e competências para atuarem em 

diferentes funções, ligadas a área da ciência e tecnologia de alimentos. A formação de 

profissionais habilitados para atuar na industrialização de alimentos, supri a necessidade 
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da região por mão de obra qualificada e permitir a expansão do setor, contribuindo para o 

desenvolvimento regional (SANTOS et al, 2014).  

  
  
O que o mercado busca é profissionais habilidosos, com pré-disposição para o 

trabalho em equipe, iniciativa, espírito empreendedor, responsável, criativo, disciplinado, 

persistente, otimista, com conhecimento de mercado, entre outras habilidades. Parece 

óbvio, mas na prática, parece não ser tão simples e claro para todos (FAUST, 2014).    

Em meio a tantas atribuições, dificuldades que um tecnólogo em alimentos possui 

durante e após a sua formação, o grupo PET- Tecnologia em Alimentos da UTFPR- 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão promoveu uma mesa 

redonda intitulada Preparando para o Mundo Profissional PMP, o qual teve como objetivo 

fazer com que os discentes visualizassem o mercado de trabalho e tivessem uma visão de 

qual o perfil que as empresas estão buscando, bem como preparar o seu currículo para 

uma eventual entrevista de emprego.   

  
Material e métodos  
 O evento foi realizado pela primeira vez no campus, contou com uma mesa redonda 

possuindo quatro profissionais, onde participaram das discussões a coordenadora do curso 

Cleusa Webber, como mediadora, o professor João Marchi, os tecnólogos em alimentos 

Michelle Lucini, que atualmente trabalha na BRF, Fernando Moschen, consultor do Sebrae 

e Melissa Faust administradora, especialista em recursos humanos, palestrante e 

consultora empresarial.   

O evento aconteceu no auditório da universidade UTFPR- FB recebendo apoio da 

assessoria de comunicação (ASCON) e Diretoria de Relações Comunitárias e Empresariais 

(DIREC) da universidade.  

  
Resultados e discussão  

Os discentes demonstraram interesse nos assuntos expostos no evento 

esclarecendo as dúvidas dos mesmos sobre alguns erros cometidos na hora de preparar o 

currículo e como se portar numa entrevista. Muitos acreditam que, quanto mais 

informações, mais completo ficará seu currículo. Porém, esta ideia é um erro clássico.  

Outro erro comum é anexar documentos, ter fontes grandes e fotografias.   
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Uma das maiores preocupações dos candidatos é encher o currículo de forma a 

mostrar muito conhecimento e experiência. Entretanto, isso pode fazer com que caiam na 

armadilha de colocar informações que não tenham nada a ver com a área atual ou que 

agregam em nada para o cargo pretendido. Para a consultora empresarial, Melissa Faust,  

“É essencial colocar os resultados que teve atuando na área e focar na qualificação”, 

também apontou como diferencial a força de vontade para trabalhar e a disponibilidade.  

“Trabalhar na área em que vocês gostam irá fazer com que o trabalho renda muito mais”, 

afirmou Micheli. O candidato não deve elaborar apenas um modelo de currículo e distribui-

lo para todas as empresas, sem levar em conta o perfil da vaga. Os profissionais que 

trabalham na área de seleção recebem centenas de currículos diariamente e, quanto mais 

precisas forem às informações presente nele, maiores serão as chances de ser 

selecionado para a entrevista (TERRA, 2013).  

Os acadêmicos fizeram perguntas aos convidados da mesa redonda. Uma questão 

abordada é o que fazer quando se tem pouca experiência. E a resposta foi que se devem 

evidenciar as suas habilidades e mostrar que tem condições de executar um bom trabalho. 

Para enfatizar essas habilidades e conhecimentos vale alterar a ordem dos itens do 

currículo, trazendo para cima os itens mais importantes. Ao trazer para cima as informações 

mais importantes para o cargo, o candidato faz com que elas cheguem mais rapidamente 

aos olhos do selecionador, aumentando as chances de despertar o interesse do mesmo.   

Segundo Fernando Moschen o comprometimento, conhecimentos teóricos e  
práticos são essenciais no profissional. “Por isso é importante aproveitar os minicursos e 

palestras que a universidade oferece, eles geram experiência, além disso, é essencial 

pesquisar as tendências do mercado, buscar informações e ter disponibilidade de horário 

e deslocamento”.  

Outro assunto questionado foi se era deselegante após a entrevista, ligar para 

perguntar se a vaga foi ocupada. E segundo Melissa, não é deselegante, mostrar que você 

realmente está interessado na vaga. A mesma também esclareceu que não é interessante 

colocar no currículo salário desejado, pois, demonstra que o candidato está apenas 

interessado no pagamento, e não na oportunidade de crescer e contribuir na empresa.  
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Conclusão  
O evento PMP (preparando para o mundo profissional) contou com grande 

participação dos acadêmicos do curso de Tecnologia em Alimentos, ajudou a esclarecer 

muitas dúvidas dos discentes sobre o mercado de trabalho, sobre como se portar diante 

de uma entrevista, bem como preparar um currículo para a possível ocupação de uma 

vaga, pois o currículo é uma espécie de vitrine do candidato. O grande desafio é saber 

monta-lo para que ao mesmo tempo reúna as informações mais importantes da vida 

profissional do candidato e seja atraente aos olhos do recrutador.  
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Resumo 

Para que a Educação no Brasil como um todo atinja um patamar de qualidade, é necessário, 

primeiramente, investigar quais as demandas encontradas nos diferentes níveis do ensino. Sendo 

assim, a presente pesquisa pretendeu gerar conhecimento acerca do ensino de Biologia no Ensino 

Médio de Santa Maria – RS, utilizando um questionário baseado no projeto ROSE – The 

Relevance of Science Education (ou A relevância da educação de ciências). Com esse trabalho, 

obtivemos o primeiro lampejo da avaliação da visão discente como um método de pesquisa 

educacional da disciplina de Biologia no Ensino Médio da cidade. A ferramenta ROSE adaptada 

para esse fim se mostrou um auxiliar interessante na coleta de dados qualitativos por meio de um 

formulário. 

 
Palavras-chave: Pesquisa educacional; Formulário; ROSE; Interesse dos estudantes. 

 
Introdução 

Para que a Educação no Brasil como um todo atinja um patamar de qualidade, é 

necessário, primeiramente, investigar quais as demandas encontradas nos diferentes 

níveis de ensino. Esse conhecimento é útil para melhorar a qualidade da Educação local, 

e serve como subsídio a subsequentes pesquisas na área. 

Uma pesquisa se caracteriza pela coleta de dados e sua análise, comparação e acúmulo 

de conhecimento teórico, buscando resultados que se agreguem a esse conhecimento. 

Sendo assim, tal como aborda Lüdke & André (1986), os fenômenos educacionais 

também são suscetíveis a essa abordagem analítica. As autoras relevam, no entanto, 

que para se realizar uma pesquisa na área é necessária uma abordagem qualitativa. Ou 

seja, a rigidez experimental, presente em outras áreas do conhecimento, é dificilmente 

aplicável na Educação.  
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Dessa forma, assim como também apontam Pimenta et al. (2006), a pesquisa 

educacional tem características próprias, e uma investigação qualitativa do ensino é 

importante para construção e agregação de conhecimentos novos à Educação como um 

todo. Tendo como base esse pressuposto, a investigação do ensino de Biologia, em 

diferentes níveis, pode contribuir para compreender qual a atual situação dessa disciplina 

no sistema educacional e, posteriormente, inferir estratégias que possibilitem incrementar 

positivamente essa área do ensino. 

O objetivo da pesquisa educacional realizada foi investigar e caracterizar o ensino de 

Biologia no Ensino Médio da cidade de Santa Maria – RS, por meio da avaliação da visão 

do aluno a respeito de suas aulas na disciplina. Para isso, foram aplicados questionários 

em diferentes escolas do município, durante o mês de novembro/2014. Esses 

questionários foram adaptados do instrumento de pesquisa ROSE, The Relevance of 

Science Education ou A Relevância do Ensino em Ciências, (Gouw et al, 2011) que 

objetiva estudar os interesses dos alunos nas ciências e a importância que dão ao seu 

aprendizado. 

 
Material e Métodos  

O projeto ROSE é uma iniciativa norueguesa de cooperação internacional para iluminar 

os fatores vistos pelos estudantes como importantes no aprendizado de Ciência & 

Tecnologia. O instrumento é aplicado a alunos da faixa dos 15 anos de diversos países e 

nos auxilia a confirmar hipóteses, entender padrões e a traçar tendências sobre o ensino 

de ciências (Tolentino Neto, 2008). Para este trabalho, o questionário foi simplificado e 

adaptado livremente para focar na opinião discente quanto às aulas da disciplina de 

Biologia e suas implicações no futuro acadêmico, pessoal e profissional. O questionário é 

composto por frases enunciadas pela pergunta: “Até que ponto você concorda com as 

seguintes afirmações sobre a biologia que aprende na escola?”. O respondente deveria 

assinalar gradualmente o quanto está a favor, sendo 1 (não concordo) a opção mais 

negativa e 4 (concordo plenamente) a opção mais positiva (Quadro - 1). 

Para a realização da pesquisa educacional, foi aplicado o questionário a 138 alunos das 

três séries do Ensino Médio de cinco escolas publicas de Santa Maria – RS. A equipe 

aplicadora, composta por integrantes do Grupo PET Biologia/UFSM, os quais tomaram 

medidas para não influenciar o aluno a responder de maneira negativa ou positivamente, 

mantendo anonimato e isenção de obrigatoriedade durante o preenchimento. Após a 

aplicação dos questionários e a tabulação manual dos dados, a análise foi feita com base 

em metodologias, sobretudo, qualitativas (Lüdke & André, 1986; Pimenta et al., 2006), 
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buscando apontar, assim, um panorama preliminar sobre as demandas do ensino de 

Biologia em Santa Maria. 

 
Quadro 1 - Questionário aplicado a alunos de Ensino Médio de Santa Maria – RS. 

Cód Afirmações Cód Afirmações 

A01 A disciplina Biologia aborda 
conteúdos difíceis. A11 A Biologia aumentou o meu gosto pela 

natureza. 

A02 A disciplina Biologia é 
interessante. A12 A Biologia mostrou-me a importância da 

ciência para a forma como vivemos. 

A03 As ciências, para mim, são 
bastante fáceis de aprender. A13 

A Biologia que aprendo na escola 
ensina-me a cuidar melhor da minha 
saúde. 

A04 
A Biologia abriu-me os olhos 
para empregos novos e 
emocionantes. 

A14 Gostaria de ser cientista. 

A05 Gosto mais de Biologia do que 
das outras disciplinas. A15 Gostaria de aprender tanta Biologia 

quanto possível na escola. 

A06 Penso que todos deveriam 
aprender Biologia. A16 Gostaria de ter um emprego que lide 

com tecnologia avançada. 

A07 
Os conhecimentos que adquiro 
em Biologia serão úteis na minha 
vida cotidiana. 

A17 Gostaria de ter mais aulas práticas de 
Biologia. 

A08 

Penso que a Biologia que eu 
aprendo na escola melhorará as 
minhas oportunidades de 
carreira. 

A18 
Acredito que aprenderei melhor Biologia 
se frequentar mais o laboratório de 
Ciências da minha escola. 

A09 A Biologia tornou-me mais crítico 
e cético. A19 Acho meu livro didático de Biologia 

essencial para aprender o conteúdo. 

A10 

A Biologia estimulou a minha 
curiosidade acerca das coisas 
que ainda não conseguimos 
explicar. 

A20 
Considero que a Biologia que tenho na 
escola me prepara o ingresso no Ensino 
Superior (vestibulares, ENEM, etc.) 

Fonte: ROSE - The Relevance of Science Education (adaptação livre)  
Cód.: código da afirmação (A). 
 
Resultados e discussão 

O questionário foi aplicado a 138 alunos de cinco turmas de séries diferentes nas escolas 

visitadas. As respostas mais positivas (Figura 1) indicam que o aluno de Ensino Médio 

realmente acha a Biologia ensinada em sala de aula interessante e acredita que aulas 

práticas e em espaços diferentes como Laboratórios de Ciência podem aumentar a 

aprendizagem da disciplina (A02, A17, A18), tal como relatam mudanças pessoais ao 

adquirir conhecimentos a respeito das ciências biológicas (A12, A07). As respostas 

negativas mostram, por sua vez, que as aulas de Biologia não são fortes influentes na 

escolha profissional (A14, A04). 
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Figura 1 - Média das respostas à pergunta “Até que ponto você concorda com as seguintes 

afirmações sobre a biologia que aprende na escola?” de 138 alunos, referente às 20 afirmações 
(A), descritas no Quadro 1. 

 
Para uma melhor avaliação, os resultados foram também divididos entre os respondentes 

do sexo masculino e feminino, pois segundo Lavonen (2005), integrante do núcleo do 

projeto ROSE, o gênero influencia diretamente o interesse do estudante por sua futura 

carreira e pelas diferentes disciplinas na escola. Nesse caso (dados não incluídos), 

notou-se uma propensão do sexo feminino a dar respostas mais positivas a afirmações 

relacionadas à preferência por Biologia e aulas práticas (A05, A11, A17), enquanto do 

sexo masculino, afirmações relacionadas à facilidade de aprendizado (A03, A19) e 

impacto do aprendizado de Biologia na vida pessoal (A09). 

 

Considerações finais 

Com esse trabalho obtivemos resultados preliminares significativos no que diz respeito a 

avaliação da disciplina de Biologia no Ensino Médio de Santa Maria – RS, como um 

método de pesquisa educacional focado no ponto de vista discente, mas é necessário 

realizar estudos mais aprofundados. A ferramenta ROSE adaptada para esse fim se 

mostrou um auxiliar interessante na coleta de dados qualitativos por meio de um 

formulário. A metodologia deve futuramente ser aperfeiçoada, essa experiência servirá 

como piloto para execuções de uma série de futuras atividades do Grupo PET 
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Biologia/UFSM voltadas a pesquisa em ensino, tendo em mente a importância e o 

impacto social dos resultados alcançados. 
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Resumo 

 

 
O biólogo possui diversas áreas de atuação, dentre elas, o ensino em ciências, objetivando 

estimular o educando na observação e conhecimento da natureza, ajudando-o a interpretar os 

fenômenos que se processam nas relações dos seres vivos com seu ambiente e entre si. A 

realização de atividades práticas é um fator determinante, tornando a aprendizagem mais eficiente 

a medida que torna o conhecimento mais significativo e até mesmo, palpável. Sabe-se que o 

ensino em ciências, em maioria, apresenta-se somente como um sistema teórico. Contudo, é 

necessário criar oportunidades para que os ensinos experimentais e teórico se efetuem em 

concordância, sendo isto possível por meio da utilização de laboratórios escolares. Tendo 

conhecimento acerca da importância dos mesmos, o PET Biologia buscou revitalizar um espaço 

em uma escola municipal de Santa Maria, a fim de levar esta instituição a portar condições 

estruturais e físicas para que este tipo de ensino seja praticado. 

 

Palavras-chave: Ciências; Ensino; Escolas; Nível Fundamental; Laboratórios. 

 

Introdução 

Diversas são as áreas de atuação do biólogo, e entre elas, ministrar aulas de ciências em 

escolas de ensino médio e fundamental (Conselho Federal de Biologia, 2010). O ensino 

em ciências, na maioria das vezes se apresenta somente como um sistema de natureza 

teórica. Todavia, é necessário criar oportunidades para que o ensino experimental e o 

ensino teórico se efetuem em concordância, permitindo ao estudante integrar 

conhecimento prático e teórico. 

Sabe-se que atividades práticas, como aulas ministradas em laboratório, desempenham 

um papel fundamental na aprendizagem de ciências, proporcionando uma maior 
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compreensão da teoria para os alunos (Brasil, 2000). Porém, muitas vezes, os alunos 

não tiram proveito deste ensino por não conhecer os materiais que podem ser utilizados 

nestas aulas práticas, ou ainda, por não haver profissionais capacitados para lhes instruir 

como são os procedimentos em um laboratório. 

 Escolas sem aulas experimentais, alunos que não elaboram e testam hipóteses, são 

indicadores de uma educação incompleta. As atividades práticas permitem 

aprendizagens que a aula teórica, apenas, não permite, sendo compromisso do 

professor, e também da escola, dar esta oportunidade para a formação do aluno 

(Andrade & Massabni, 2011).  

A partir disso, o grupo PET Biologia realizou o projeto de extensão “Restaura Lab”, o qual 

consiste na reestruturação do laboratório de ciências de uma escola municipal da cidade 

de Santa Maria. Além disso, os petianos levaram aos alunos e professores sugestões e 

ideias de como usufruir do ambiente do laboratório de ciências para a aprendizagem. 

 

Material e métodos 

Para a realização da atividade Restaura Lab de 2014, a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Vicente Farencena foi escolhida pelo grupo PET Biologia, já que a mesma 

apresentava um laboratório de ciências precário, que precisava de melhorias físicas e 

organizacionais, bem como a colocação de materiais que já possuíam em uso. 

Primeiramente, realizou-se uma pesquisa preliminar para se obter maior conhecimento 

sobre a utilização do laboratório da referida instituição. Em seguida, foi feita análise do 

ambiente laboratorial e, após, os petianos auxiliaram na reestruturação do espaço físico, 

na limpeza e reorganização dos materiais disponíveis, inventariando-os e sugerindo 

reposição/aquisição de outros materiais. De maneira posterior a estas atividades, aplicou-

se um questionário entre os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. 

 

Resultados e discussão 

Com esta atividade, foi possível colocar em uso o espaço físico destinado ao laboratório 

na referida escola. Observou-se uma melhor relação de professores e alunos com a 

biologia, integrando a aula teórica com a prática, e alcançando, assim, maior 

aprendizagem na disciplina de ciências. Também, foi possível estimular o interesse dos 

alunos em aprender, já que formas diferentes de ensinar podem vir a ser aplicadas, 

tornando as atividades didáticas mais flexíveis. Devido ao sucesso da atividade, o grupo 
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foi convidado a expor o Projeto “Restaura Lab” e compartilhar as ações realizadas na 

escola, para toda a comunidade escolar, na Feira de Ciências da mesma. 

Enquanto grupo, o PET Biologia percebeu que essa oportunidade seria ideal para que os 

petianos transmitissem o conhecimento adquirido na graduação para fora da Instituição 

de Ensino Superior (IES), já que muitos dos professores hoje atuantes em escolas de 

ensino fundamental não são habituados a unir aulas práticas com a teoria que é ensinada 

e nós, enquanto estudantes em formação, sabemos da importância das mesmas. Para 

contribuir ainda mais, o grupo presentou a escola com um kit repleto de materiais úteis 

em laboratórios, como pinças, corantes e placas de petri, e ainda, manuais com 

propostas de atividades que possam vir a ser utilizadas neste espaço. 

 

Considerações finais 

O ensino de ciências biológicas tem como objetivo estimular o educando na observação e 

no conhecimento da natureza, bem como procurar ajudá-lo a interpretar os fenômenos 

que se processam nas relações dos seres vivos com seu ambiente e entre si. A 

realização de experimentos e atividades práticas é um fator determinante, pois ajuda a 

tornar a aprendizagem mais eficiente na medida em que torna o aprendizado mais 

significativo, palpável e cotidiano. 
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Resumo 

As escolas da rede municipal de Blumenau, dentre seus espaços de ensino, possuem em sua 

maioria, laboratórios de ciências. Infelizmente, muitos se encontram em estado de inércia, pois 

seu uso é visto com entraves, tanto por parte da administração escolar quanto dos próprios 

docentes por desconhecerem as concepções básicas de aprender e ensinar ciências, tão pouco a 

importância da experimentação científica no contexto escolar e cotidiano de seus estudantes. 

Visando despertar este olhar diferenciado, o grupo PET/Biologia em parceria com a escola E.B.M. 

Professora Alice Thiele decidiram reativar o laboratório de ciências, para que atividades 

experimentais sejam praticadas e despertem forte interesse dos estudantes na área de ciências. 

Desta forma, o grupo trabalhou inicialmente em uma única escola, tendo esta como modelo de 

implantação, possibilitando futuramente que demais escolas interessadas em utilizar o trabalho 

possam realiza-lo.  

 

Palavras-chave: Ciências; Educação; Ensino; Método Científico.  

 

Introdução 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências do Ensino Fundamental, (BRASIL, 

1998) sugerem como objetivo para o ensino de ciências, favorecer ao aluno tornar-se 

capaz de sentir-se parte integrante, dependente e transformadora do ambiente, 

contribuindo para sua efetiva melhoria e identificando as interações e elementos 

existentes neste. Para realização deste objetivo, o professor de ciências pode e deve 

contar com diversas estratégias curriculares, entre elas a promoção de atividades em 

laboratórios de ciências com os estudantes. 

Pesquisas evidenciam que escolas dispõem de alguns equipamentos e laboratórios que, 

no entanto, por diversas razões, nunca são utilizados, como Bueno e Kovaliczn (2009) 
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ressaltam: há falta de tempo para realizar os experimentos, indisciplina dos alunos, 

precariedade dos materiais, falta de espaço e de recursos humanos adequados. Nesta 

perspectiva, destaca-se a importância de diagnosticar a real situação do uso dos 

laboratórios para atividades experimentais na rede municipal de ensino de Blumenau, 

localizando as dificuldades e propondo novas alternativas para seu uso. 

 

Material e métodos 

Este projeto teve como objetivo elaborar técnicas e metodologias que permitam o acesso 
e melhor uso dos laboratórios de ciências e/ou espaço sustentável para o ensino de 
ciências nas escolas por alunos e professores. Desta forma, utilizou-se uma única escola 
como objeto de estudo e implantação do projeto, para que, futuramente, tais técnicas 
possam ser utilizadas pelos professores de ciências que se interessarem em suas 
respectivas escolas. Foram realizadas quatro fases do projeto: 

1) Escolha da Escola e solicitação de autorização: foi solicitada a autorização para a 
realização do projeto na Secretaria de Educação de Blumenau e, depois de 
autorizado, deu-se continuação com as próximas fases do projeto. 
 

2) Visita à escola, observação, análise dos dados e diagnósticos a partir da visita: a 
segunda fase realizou uma pesquisa por meio de observação. Foram 
relacionadas às condições físicas do laboratório, como estrutura, equipamentos, 
vidrarias, entre outros, bem como seu estado de conservação e disponibilidade de 
uso. 
 

3) Estruturação e organização do laboratório: esta fase teve por objetivo estruturar o 
laboratório e organizar os materiais para a realização de aulas práticas. 
 

4) Elaboração do roteiro de atividades experimentais: nesta etapa elaborou-se um 
manual de aulas práticas simples e que possam ser realizadas pelos professores 
em sala de aula sem a necessidade de muitos materiais e reagentes. 
 

 

Resultados e discussão 

O projeto Pé no Bairro ainda está em fase de desenvolvimento chegando quase ao fim da 

montagem e estruturação do laboratório que está sendo construído de maneira 

sustentável com paredes de palets, pufs de garrafas PET e reparos com isolante térmico 

com caixas de leite. Abaixo imagens 1, 2 e 3 mostram processo de construção do 

mesmo: 
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O projeto terá sua continuidade com o desenvolvimento das seguintes fases: 

5) Realização das práticas nas escolas: neste momento dar-se-ão efetivamente as 
aulas práticas, melhorando assim os aspectos conceituais e atitudinais de cada 
aluno.  

 

6) Análise dos resultados (reflexo das práticas): a sexta fase do trabalho consistirá, 
por parte dos petianos juntamente com a Professora de Ciências, da investigação 
do impacto e efeito nas turmas submetidas à nova metodologia de ensino. 
 

7) Avaliação: no término do projeto, o grupo realizará uma avaliação com os 
envolvidos da escola participante, questionando-os sobre a alternativa sugerida 
e/ou implantada para o uso do laboratório de ciências. Para tal, será realizada 
uma feira de ciências onde os alunos deverão apresentar experiências, para a 
comunidade. 
 

O projeto possui caráter qualitativo uma vez que a avaliação ocorrerá através de práticas 

interpretativas, como a análise de depoimentos dos envolvidos, visando dados completos 

e reais acerca da implantação do laboratório e o seu sucesso, conforme Gaskell ressalta 

(2008, p. 68) “a finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, 

Imagem 1: Montagem do laboratório 

com palets 

 

Imagem 2: Confecção de Pufs com garrafas 
PET 

Imagem 3: Montagem do laboratório com 
caixas de leite 
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mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o 

assunto em questão”, ou seja, os resultados irão depender da dinâmica das relações 

sociais. 

 

Conclusão 

Este projeto chama a atenção para a importância da existência de um espaço físico 

adequado para realização de aulas práticas. Pois um espaço estruturado desperta maior 

interesse dos alunos durante a aplicação do conteúdo. 
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Resumo 

Este artigo relata o trabalho realizado pelo grupo PET Ciências Computacionas da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) a partir de uma avaliação em perspectiva 

crítico-reflexiva da participação do corpo docente da Unidade Acadêmica, responsável 

pelos cursos contemplados pelo programa, nas atividades realizadas pelo grupo e sua 

interação com os membros do mesmo. 

 
Palavras-chave: Aproximação; Diálogo; Educação; Participação; Planejamento. 

 

Introdução 
O Programa de Educação Tutorial Ciências Computacionais (PET-C3) da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG), a partir de uma avaliação em perspectiva crítico-reflexiva 

da participação do corpo docente da Unidade Acadêmica responsável pelos cursos 

contemplados pelo programa nas atividades realizadas pelo grupo, assim como a sua 

interação entre os membros petianos, identificou-se a necessidade de uma maior 

aproximação do corpo docente às nossas atividades. Essa preocupação surgiu 

primeiramente nos anos iniciais de vigência do programa no Centro de Ciências 

Computacionais, por ser um dos primeiros grupos a se enquadrar na modalidade de 

grande área e não simplesmente por curso único de graduação. Acreditou-se que o apoio 

e a colaboração do corpo docente da unidade acadêmica seria uma ferramenta vital para 

que o desenvolvimento das atividades do grupo respeitassem essa característica 

interdisciplinar encontrado num grupo PET recentemente criado (Zimpeck et al, 2012). 
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No entanto, novamente essa preocupação mostrou-se eminente após uma avaliação 

crítica sobre o reflexo e o impacto das nossas atividades nos três cursos contemplados 

pelo PET-C3, levando em consideração a participação efetiva tanto do corpo docente 

como do corpo discente. Acredita-se que com a máxima interação dos docentes nas 

atividades realizadas pelo PET Ciências Computacionais (PET-C3), afim de estimular a 

participação dos alunos de todas as séries dos cursos, maximizar o rendimento 

acadêmico e aprimorar a formação científica, tecnológica e sociocultural dos discentes é 

uma realidade necessária para atingir as metas do programa e de fato ser uma 

ferramenta pedagógica de inovação e interdisciplinaridade dentro do Centro de Ciências 

Computacionais (C3). 

Com a realização desta atividade acreditamos no potencial de atingir com maior eficácia 

os  objetivos gerais do programa dentro da unidade acadêmica a qual pertencemos. Ou 

seja, buscamos o fortalecimento e a extensão da influência e a eficácia das medidas 

tomadas pelo grupo no meio acadêmico, não se restringindo ao favorecimento somente 

dos cursos de graduação contemplados com o programa, mas buscando amplificar as 

relações do grupo favorecendo o intercâmbio de conhecimento e experiências científicas 

e pedagógicas com profissionais que compartilham da mesma filosofia do programa.  O 

aumento de atividades de pesquisa e ensino também pode ser alcançado, aliando à 

maior integração dos docentes, técnicos e assim como os estudantes dos programas de 

pós-graduação no planejamento e realização das atividades do grupo. Também se 

espera através dessa contribuição provinda dos representantes dos cursos de graduação 

e da unidade acadêmica a consolidação da identidade do PET Ciências Computacionais 

dentro da instituição obtendo uma maior visibilidade e prestígio na universidade e 

instituições de ensino, pesquisa e tecnologia da região. 

 
Material e métodos 
A ideia é fazer com que esse encontro se torne anual, para promover a integração do 

PET nas atividades do C3 a fim de instaurar um sentimento de pertencimento do 

programa aos docentes e técnicos da unidade. Essa atividade dará a oportunidade para 

que os interesses da unidade e do grupo possam caminhar juntos e transformar o Centro 

de Ciências Computacionais e o grupo PET C3 referências em relação à ciência e 

tecnologia na área das ciências computacionais assim como contribuir para o 

desenvolvimento tecnológico e socioeconômico da região sul do estado.                                         

A primeira etapa da atividade seria a realização de uma palestra introdutória do programa 

onde teremos a oportunidade de apresentar historicamente a filosofia do programa 
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seguido das diretrizes, bases conceituais, objetivos e procedimentos de funcionamento 

do Programa de Educação Tutorial do MEC em âmbito nacional, que estão contidos na 

PORTARIA  n° 976 de 27 de julho de 2010. A segunda etapa seria a criação de um 

seminário de planejamento e andamento das atividades juntamente com os Núcleos 

Docente Estruturante (NDE’s) dos cursos de graduação do Centro de Ciências 

Computacionais. Essa atividade tornará possível a realização de um relatório de 

atividades mais rico em contribuições de vários pontos de vista e de interesse do 

feedback recebido de um corpo docente com alta experiência em pesquisa e ensino e 

que identifica-se com o mesmo propósito de elevar a qualidade da formação acadêmica 

dos cursos de graduação e fornecer uma educação superior de excelência.   

Além dessas duas atividades que irão ser integradas nas atividades regulares do PET C3 

almejamos uma maior e intensa participação dos petianos com os grupos de pesquisas 

da Unidade, para fortalecer o vínculo com a pesquisa científica e fomentar a formação de 

profissionais dotados de um elevado padrão científico e técnico além da formação 

sociocultural desenvolvida através dos trabalhos de extensão e o exercício da cidadania.  

 

Resultados e discussão 
Uma primeira reunião com os NDE’s dos cursos de graduação de Engenharia de 

Automação, Engenharia de Computação e Sistemas de Informação já foi realizada afim 

de apresentar a proposta dessa nova atividade do grupo, assim como uma pequena 

revisão das atividades realizadas no último ano letivo foram apresentadas pelos petianos. 

Neste primeiro encontro já foi possível obter um retorno dos professores e um interesse 

em participar e colaborar com as atividades do grupo. 

 

Conclusão 
A partir da análise de uma avaliação do impacto das atividades do grupo nos cursos do 

Centro de Ciências Computacionais o PET-C3 retomou uma iniciativa previamente 

levantada como papel importante no planejamento e realização das nossas atividades no 

primeiro ano de criação do grupo. 

Embora a participação dos professores seja um bem necessário para a realização das 

nossas atividades do grupo, ainda certificamos que a autonomia e a identidade do grupo 

PET-C3 e do programa não se percam. Os membros do grupo juntamente com o corpo 

docente se encontram motivados com os resultados que esse projeto atingirá no decorrer 

do ano dentro da nossa Unidade Acadêmica. 
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DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PESQUISA, ENSINO E 

EXTENSÃO COMO INSTRUMENTOS DE CONSOLIDAÇÃO DO 

CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL DE SÃO 

LOURENÇO DO SUL, RS. 
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PET Gestão Ambiental, FURG, São Lourenço do Sul, RS, paulotagliani@furg.br 

 

Resumo 

O grupo PET - Gestão Ambiental da FURG, de São Lourenço do Sul  teve inicio no ano 

de 2010 tendo como foco principal um projeto de pesquisa visando o diagnóstico 

ambiental e sócio econômico da bacia do arroio São Lourenço do Sul. A escassez de 

informações sobre essa bacia hidrográfica justificou o enfoque do projeto naquele 

primeiro momento. O propósito era levantar novas questões de que possam orientar as 

ações de pesquisa na seqüência do projeto, bem como proporcionar elementos para 

novos projetos visando o desenvolvimento daquela região. O projeto inicial tinha portanto 

um forte enfoque na pesquisa, como instrumento de ensino aos alunos tutorados. O 

projeto atual busca aprofundar e ampliar os objetivos do projeto anterior, colocando maior 

ênfase nos aspectos de ensino de extensão, visando atender os objetivos maiores  do 

Programa de Educação Tutorial, amplamente conhecidos pela comunidade petiana. Este 

trabalho apresenta as principais ações desenvolvidas dentro desta nova abordagem.  

 

Palavras-chave:   Meio Ambiente; Gestão Ambiental; Sustentabilidade; Capacitação; 

Formação ampliada; 

 

Introdução 

O grupo PET Gestão Ambiental no Campus de São Lourenço do Sul teve inicio no ano de 

2010 tendo como foco principal um projeto de pesquisa visando o diagnostico ambiental e 

sócio econômico da bacia do arroio São Lourenço. Os resultados desses esforços foram 

apresentados em relatório ao final do primeiro ano de atividade.  

A escassez de informações sobre essa bacia hidrográfica justificou o enfoque do projeto 

naquele primeiro momento. O propósito era levantar novas questões para orientar as 

ações de pesquisa na seqüência do projeto, bem como proporcionar elementos para 

novos projetos visando o desenvolvimento da região de São Lourenço do Sul. Essa 
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proposta tinha portanto um forte enfoque na pesquisa, como instrumento de ensino aos 

alunos tutorados.  

Uma vez cumprido esse objetivo inicial, de reconhecimento das principais questões de 

caráter socioambiental daquele município, o projeto seguinte, em vigor, busca aprofundar 

e ampliar os objetivos do projeto anterior, colocando maior ênfase nos aspectos de 

ensino de extensão, visando atender os objetivos maiores do Programa de Educação 

Tutorial. 

OBJETIVOS 

Geral 

O projeto de ação do grupo PET Gestão Ambiental  procura atender localmente aos 

objetivos nacionais do Programa de Ensino Tutorial,   e visa orientar o desenvolvimento 

de  ações de Pesquisa, Ensino e Extensão como instrumentos de consolidação do curso 

de Tecnologia em Gestão Ambiental de São Lourenço do Sul e a  melhoria dos 

indicadores de desempenho acadêmico do curso desenvolvendo  nos tutorados as 

seguintes capacidades:   

a) A adoção de atitudes pró-ativas, social e ecologicamente engajadas;  

b) Habilidade de levantar problemas de pesquisa;  

c) Visão crítica;  

d) Habilidades para trabalhar cooperativamente;  

e) Habilidade organizativa e de planejamento. 

Específicos 

Dentro do objetivo geral do PET – SLS, foram definidos  objetivos  específicos para ações 

de Pesquisa, Ensino  e Extensão, cada um deles com metas e indicadores definidos. A  

partir da análise do indicadores,  a cada ano esses objetivos específicos serão 

avaliados,podendo ser mantidos, ampliados ou alterados, sem perder de foco os 

objetivos gerais do programa. 

Como objetivos iniciais  de Pesquisa, a partir de 2013,  foram definidos os seguintes:  

 A definição do  “ Estado da Arte”  da gestão ambiental no município de 

SLS. 

 A Seleção de Áreas Prioritárias para Conservação Ambiental na região. 

Como  objetivo principal de Ensino propõe-se: 
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 O desenvolvimento de ações para melhoria do desempenho acadêmico do 

curso de TGA- SLS 

 A consolidação do bom índice de avaliação do curso pelo MEC. 

 

E como objetivo de Extensão: 

 Ampliar a inserção da FURG na comunidade local. 

 

Material e métodos 

O grupo reúne-se com o tutor semanalmente para avaliar os resultados da semana e 

discutir os próximos passos. As reuniões contém pautas e atas descritivas.  A abordagem 

empregada é o “aprender fazendo”, na qual os professores colaboradores e o tutor 

incentivam os orientados a pensar criticamente, elaborar questões-problema e propor e 

discutir os encaminhamentos adequados para as soluções.                                                    

Para alcançar os objetivos de Pesquisa os seguintes procedimentos vem sendo 

adotados. 

1) Elaboração de um diagnóstico da estrutura institucional da gestão 

ambiental incluindo: 

a) A estrutura administrativa para a gestão ambiental municipal 

b) O orçamento anual estabelecido para a gestão ambiental 

municipal 

c) A estrutura, representatividade e atuação do CONDEMA 

local. 

d) Os instrumentos técnicos disponíveis e sua efetividade, tais 

como  o plano ambiental municipal, os programas e projetos 

ambientais. 

e) O diagnóstico dos serviços ambientais prestados pelo 

município tais como: 

i. Coleta de resíduos 

ii. Sistema de tratamento de água e  esgotos 

iii. Aterros sanitário/lixões 

iv. A existência de áreas legalmente protegidas 

 

2) A  identificação de áreas prioritárias para Conservação Ambiental 
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a) Inventário das áreas através de expedições de campo, 

revisão bibliográfica e Sensoriamento Remoto e aplicação 

de matriz multicriterial. 

Para os  objetivos de Ensino o método empregado consiste na realização de um 

conjunto de tarefas incluindo; 

1) Apoiar a coordenação de curso visando a ampliação da procura do 

curso no SISU através do desenvolvimento de campanhas de 

divulgação regional do curso em escolas locais e eventos públicos, e 

melhorias e manutenção na página virtual do curso. 

1)  Promover a visão crítica  sobre as questões ambientais por  meio de 

sessões de cinema e debates com os alunos,  fazendo uso do acervo  

da videoteca do curso (Projeto Cine Ambiental). 

2) Promover o fortalecimento do curso através da integração com a pós 

graduação através da oferta de palestras de professores e pós-

graduandos. 

3) Promover a Semana Acadêmica da Gestão Ambiental – SAGA no 

campus de SLS. 

 Para o alcance dos objetivos de Extensão  serão adotados um conjunto de ações, 

cada um dos quais com procedimentos específicos:  

2) Auxiliar o município na revisão e implementação do Plano Ambiental 

Municipal. 

3) Desenvolver ações destinadas à conservação e recuperação ambiental 

da  bacia hidrográfica do Arroio São Lourenço. 

4) Promover a visão crítica  sobre as questões ambientais na comunidade 

por  meio de sessões de cinema , fazendo uso do acervo  da videoteca 

do curso. 

5) Promover a III Semana Acadêmica da Gestão Ambiental – SAGA no 

campus de SLS. 

 

Resultados e discussão 

De forma geral as ações planejadas foram satisfatoriamente executadas. As atividades 

de pesquisa do grupo resultaram em um diagnóstico do estado da arte da gestão 

ambiental no município, e em um convênio de cooperação com a prefeitura local para a 

elaboração de um novo plano ambiental para o mesmo, em vias de ser firmado. Foi 
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realizado um mapeamento da cobertura vegetal do município através de técnicas de 

sensoriamento remoto, que irá subsidiar a definição das áreas prioritárias para 

conservação ambiental. 

Quanto aos objetivos de extensão, o grupo deu  início de uma campanha para controle 

da disseminação no município de uma espécie invasora, o Pinnus spp., incluindo a 

elaboração de e divulgação de folders e de um vídeo, os quais vem sendo divulgados em 

eventos públicos no município. 

Quanto aos objetivos de ensino, o grupo realizou uma ampla campanha de divulgação 

do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental oferecido no campus de São Lourenço nos 

municípios ao redor de São Lourenço do Sul, nas cidades de Camaquã, São Lourenço do 

Sul e Cristal, alcançando 360 alunos em sete escolas de ensino médio. Além disso vem 

sendo desenvolvido os projetos Cine Ambiental e Diálogos Sustentáveis que visam o 

fortalecimento do curso através de debates sobre a temática ambiental; 

Conclusão 

O presente trabalho buscou apresentar a evolução das idéias do plano de ações do grupo PET  do 

campus de São Lourenço do Sul da FURG. Atendendo aos objetivos explícitos na política nacional, 

o grupo pretendeu desenvolver um conjunto de ações de pesquisa, ensino e extensão que visam 

contribuir para a capacitação dos alunos tutorados e a consolidação do curso de Tecnologia e 

Gestão Ambiental deste campus. 

A  renovação do grupo em 2013 estabelece um novo marco na atuação do PET Gestão Ambiental, 

que  aprofundou algumas linhas de atuação iniciadas em 2010  e ampliou consideravelmente  os 

seus objetivos. Muitas dessas ações terão continuidade a médio e longo prazo. 
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Resumo  
 

Este artigo está baseado no projeto de extensão do grupo PET Ciências Computacionais 
da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Trabalho este realizado junto a escolas 
do município, com o intuito de estimular e ensinar a lógica de programação de uma forma 
diferente e intuitiva. Para isto, foi utilizado o Kit educativo LEGO® Mindstorms, que possui 
um software de fácil aprendizagem e é utilizado para diversos fins educacionais. 
 

Palavras-chave: Educação; Extensão;  Raciocínio Lógico; Robótica; Tecnologia. 

 

Introdução 

O Programa de Educação Tutorial Ciências Computacionais(PET-C3) da Universidade 

Federal do Rio Grande(FURG), começou a desenvolver, a partir do ano de 2014, o 

projeto de extensão “Estímulo à lógica de programação através do uso do kit educativo 

LEGO® Mindstorms”, cujo público-alvo são alunos advindos do Ensino Fundamental das 

escolas públicas da região. O objetivo principal é de estimular o raciocínio lógico e 

instigar uma nova maneira de pensar, apropriando-se, de uma maneira simples e 

interativa, de conhecimentos de lógica de programação e robótica. A escolha do uso da 

robótica como objeto de ensino se deu pelo fato de ser uma temática que engloba 

aspectos da física e da matemática, que, por sua vez, são matérias que constam no 

conteúdo programático das escolas de Ensino Fundamental e Médio. O ensino da lógica 

de programação é aplicado aos alunos visando introduzir o conhecimento, mesmo que de 

forma sucinta, de como solucionar problemas através de uma sequência de passos 

definida, fazendo uso de um pensamento mais voltado à lógica matemática.  

                                                
1
Membro do Grupo PET Ciências Computacionais da Universidade Federal do Rio Grande. 

 
2
Tutor do Grupo PET Ciências Computacionais da Universidade Federal do Rio Grande. 
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A motivação que deu início a essa ideia veio da necessidade de aplicarmos o 

conhecimento adquirido nos cursos de Ciências Computacionais à comunidade, através 

de um projeto de extensão. A escolha de ter como público-alvo os alunos de Ensino 

Fundamental deve-se ao fato de acreditarmos que quanto mais cedo esses estudantes 

passarem a ter conhecimento da lógica de programação, mais cedo poderão 

compreender o quão presente ela está no mundo ao nosso redor. 

Trabalhar a robótica e a lógica de programação com os alunos, de uma forma que fosse 

mais atrativa e de fácil interação, foi um desafio inicial no planejamento do projeto. 

Desafio esse, que logo foi solucionado com a opção do uso do kit educativo LEGO® 

Mindstorms. Essa escolha se justifica pelo fato de o kit contemplar os pré-requisitos de 

nossa ideia, isto é, possuir uma interface visualmente atrativa e de fácil interação para 

quem não está familiarizado com a sequência de passos de uma programação. Além de 

permitir que a combinação dos comandos inseridos no software seja visualizada em 

ações no mundo real, como, o movimento dos motores dos robôs. Permitir aos alunos ver 

os seus códigos funcionarem no mundo físico e não somente no virtual pode tornar mais 

empolgante o aprendizado da lógica de programação. 

Dos benefícios da assimilação de todo esse conhecimento por parte dos alunos, é 

possível citar a melhor adaptação dos mesmos no contexto da tecnologia hoje, podendo 

vir a despertar o desejo de futuramente ingressarem em algum curso na área das 

Ciências Computacionais.  

A principal diretriz do projeto é a de estimular o raciocínio lógico através da programação, 

introduzindo uma nova técnica no conteúdo programático das escolas públicas de Ensino 

Fundamental do nosso município. 

 

Material e métodos 

Tendo em vista tornar o ensino da lógica de programação o mais simples e interessante 

possível, optou-se por utilizar um kit educacional da LEGO®, o Mindstorms. Este kit 

possui uma interface projetada para ser dinâmica e atrativa, utiliza blocos de comando 

coloridos que se conectam uns aos outros pelo simples arrasto do mouse na tela do 

computador, o que possibilita a formação de sequências de ações que em seguida são 

enviadas ao robô. Diversas peças integram o kit, isso permite ao usuário montar o 

modelo de robô que desejar, o que estimula a criatividade e é uma característica dos 

produtos da LEGO®.  

Em um primeiro momento foi necessária a realização de capacitação de todos os 

petianos do grupo visto que nosso PET abrange graduandos dos cursos de Engenharia 
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de Automação, Engenharia de Computação e Sistemas de Informação. A capacitação se 

justificou para que pudéssemos partir de um mesmo ponto através do nivelamento dos 

membros do grupo e para isso contamos com o auxílio de bolsistas do grupo de robôs de 

LEGO® da Universidade. Durante a capacitação, foram desenvolvidos códigos através 

do software do kit educativo e também foram realizadas montagens de diversos modelos 

de robôs. 

Optou-se por convidar escolas da rede pública de ensino para participar das atividades 

que tiveram duração de aproximadamente um mês e contaram com um encontro semanal 

de quatro horas. Foram convidadas turmas de oitava série(9º ano) e estas divididas em 

grupos, os quais foram instruídos pelos membros do PET no desenvolvimento das 

atividades propostas. Dentre estas atividades estão: a montagem dos robôs, a 

familiarização com o ambiente de programação do Mindstorms, a apresentação dos 

comandos do software, a apresentação dos componentes e sensores dos robôs, a 

criação de algoritmos e a execução de desafios propostos. 

Os alunos contaram com o auxílio de um material didático desenvolvido especialmente 

para o projeto, além da nossa supervisão no decorrer das tarefas. Ao término das 

atividades propusemos um desafio final, em que os grupos envolvidos no projeto se 

enfrentaram em uma competição que englobou todo o conteúdo apresentado. 

No início do curso, aplicamos um questionário que teve como intuito traçar o perfil do 

aluno, o questionário é composto por perguntas, como por exemplo, "Com que frequência 

você usa o computador?", "Você gosta de desafios matemáticos/lógica?", "Você já teve 

algum contato com programação de computadores? Se sim, onde?Quanto tempo?", entre 

outras. 

Com o intuito de obter algum resultado, resolvemos aplicar dois testes de lógica, um no 

início do curso, para medir o nível de lógica dos alunos, e outro no final do curso, com 

intenção de comparar com o primeiro teste, para analisar se houve alguma evolução. 

Outro fator que analisamos, foi o tempo, em cada questão e o tempo total para efetuar o 

teste. Os testes eram compostos por quatro questões, uma questão de tentativa e erro, 

uma envolvendo a atenção, relacionada com imagens, e duas envolvendo apenas o 

raciocínio lógico. As questões dos dois testes eram diferentes, mas ambos se 

encontravam no mesmo nível de dificuldade.  
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Resultados e discussão 

Através da capacitação adquirimos o conhecimento necessário para dar início ao projeto. 

O material didático foi projetado para ser atrativo visualmente, com imagens claras e 

objetivas, sempre levando em consideração o público-alvo. 

Quanto ao software, os alunos o receberam muito bem, pois o mesmo possui uma 

interface muito simples. Uma vez que se aprende a usá-lo, se torna simples passar 

alguma tarefa para o robô, o que com o tempo, foi sendo aperfeiçoado pelos alunos. Já 

em relação ao desempenho nos desafios propostos, os alunos no início do primeiro 

problema tinham um certo receio, sem saber se iriam conseguir fazer com que o robô 

desempenhasse a tarefa corretamente, porém com o passar das aulas e dos desafios 

sendo executados, sua confiança para com o software foi aumentando, conseguindo 

assim, realizar as tarefas mais rapidamente devido ao estímulo de seu raciocínio lógico.  

Notou-se nitidamente a evolução dos alunos do início do projeto ao seu fim. 

Verificando as respostas dos questionários, vimos que a faixa etária dos alunos, é entre 

14 e 15 anos, concluímos também que grande parte dos alunos usa diariamente o 

computador; dois terços responderam, que gostam de desafios lógicos; a maioria nunca 

teve contato com algum tipo de programação de computadores.  

No primeiro teste, observou-se que levaram mais tempo na questão de tentativa e erro, 

em média 9 minutos na questão, a segunda questão com maior tempo gasto, foi a que 

envolvia imagens, as que envolviam apenas lógica, foram as que obtiveram mais 

facilidade em ser realizadas. Ao final, a média total de acertos foi de 5.6, com desvio 

padrão de 3.9, e média de tempo de 17 minutos para realizar o teste. No segundo teste, 

que foi aplicado no final do curso, observou-se um nivelamento em diversos fatores.  

Ao concluir o curso, os alunos desenvolveram ainda mais a sua lógica, logo, pensaram 

mais para fazer as questões de lógica, porque vão considerar mais possibilidades para 

resolver o problema. Sendo assim,  levaram mais tempo nas questões de apenas lógica 

do que as demais questões, a média total de acertos no segundo teste foi 5.3, baixando 3 

décimos, porém o desvio padrão foi para 2.8, baixando-se 1.1, em relação ao primeiro 

teste. Com a baixa do desvio padrão, significa que diminui a dispersão na média, indica 

que os dados tendem a estar próximos da média total de acertos. O tempo foi outro fator 

positivo, onde a média de tempo foi de 14 minutos para realizar todo o teste, diminuindo 3  

minutos na média final. 
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Conclusão 

Concluímos que a aplicação do curso, foi de grande proveito para os alunos, pelos dados 

obtidos nos testes, podendo constatar que houve um nivelamento entre eles. Podemos 

também concluir, a partir das médias totais de acerto, que no primeiro teste as notas 

eram muito dispersas, conforme o desvio padrão apontava. Já no segundo teste, as notas 

foram melhores, e quem havia se saído mal no primeiro teste, se saiu melhor no 

segundo, com isso o desvio padrão diminuiu, nivelando o conhecimento de todos. O que 

pretendíamos levar aos alunos, além, da lógica de programação propriamente dita, era 

instigá-los em uma nova maneira de pensar, de forma que eles possuíssem os 

conhecimentos necessários, ainda que de forma inicial. A curto prazo, a lógica de 

programação e a robótica podem vir a auxiliar esses alunos em avaliações que exijam 

pensamento lógico e abstrato. A longo prazo, esse conhecimento pode ser útil para o 

ingresso em algum curso de graduação na área das ciências exatas ou Engenharia. 
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Resumo  
 

  
Neste trabalho será apresentada uma das atividades do PET- conexões de saberes 

estatísticos: LeME - Letramento Multimídia Estatístico. Sendo formado por uma equipe 

interdisciplinar, pois os bolsistas são oriundos de diferentes cursos, como Matemática, 

Engenharia, Psicologia entre outros, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Os participantes das oficinas do LeME são alunos de Escolas da rede pública 

que participam de um dos cursos oferecidos no Centro de Convívio Meninos do mar – 

CCMar. Nosso principal objetivo é preparar os estudantes de comunidades populares em 

vulnerabilidade social a lidarem com os desafios de aprender na sociedade da informação 

e da comunicação.   

  

Palavras-Chave: aprendizagem, estatística, projeto, social. vulnerabilidade  

  

Introdução  

  

O projeto de extensão LeME, Letramento Multimídia Estatístico, é desenvolvido por uma 

equipe multidisciplinar da FURG – Universidade Federal do Rio Grande em parceria com o 

CCMar – Centro de Convívio dos Meninos do Mar, é o maior projeto desenvolvido pelo 

PET- Saberes Estatísticos.  

O LeME tem como objetivo principal letrar estatisticamente jovens matriculados nos cursos 

ofertados pelo CCMar, local em que são atendidos jovens estudantes entre 14 e 17 anos 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental da cidade do Rio Grande, RS, 

por causa do contexto em que moram, o projeto também tem um objetivo social que é de 
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mostrar aos alunos que existem muitas possibilidades de vida além daquelas que eles 

presenciam  em seus cotidianos, como o ingresso na universidade, cursos técnicos entre 

outros.   

As diversas leituras e discussões feitas acerca da temática permearam nossa proposta de 

Letrar estatisticamente os cursos oferecidos pelo projeto CCMar, reafirmando a cada 

semestre a real possibilidade do desenvolvimento pessoal e acadêmico dos estudantes e 

dos  jovem adolescente envolvidos no processo. Pretendemos então, agregar 

conhecimentos importantes para o cotidiano do aluno enquanto cidadão, motivando-os a 

serem sujeitos criticos e favorecer sua formação acadêmica.  

No CCMar, esses jovens, além de cursarem um dos cursos profissionalizantes ofertados, 

como o de manicure, panificação, construção naval, culinária, recepcionista de eventos, 

auxiliar administrativo, informática e costuraria, também participaram do Programa do 

LeME, que teve inicio em 2012, de forma semestral e perdura até a presente data,  

desenvolvendo projetos de aprendizagem sobre estatística. 

Na atualidade, o âmbito educacional aparece como um espaço importante na formação de 

grupos, principalmente quando os integrantes dos grupos são jovens em vulnerabilidade 

social que precisam dessa integração com outros colegas, sendo assim muito importante 

para a formação dos jovens (Gouveia-Pereira, 2000). Outro autor que se destaca é 

Marquezan (2013) que afirma que além das atividades que promovem a aprendizagem são 

necessárias atividades que favoreçam a interação entre os alunos, pois aprender não é 

decorar o conteúdo e ensinar não é transferir ideias; é preciso existir trocas e interações 

que levam a construção do conhecimento. 

Durante o projeto são utilizadas algumas técnicas e dinamização que atuam como 

instrumentos facilitadores para o crescimento das relações humanas no grupo e uma 

ferramenta que auxilia a construção do conhecimento coletivo e participativo. (Tatagiba e 

Filártiga, 2002) 

A Estatística está interessada nos métodos científicos para coleta, organização, resumo, 

apresentação e análise de dados bem como na obtenção de conclusões válidas e na 

tomada de decisões razoáveis baseadas em tais análises. (SPIEGEL, 1975, p. 1, grifo 

nosso).  

Compartilhamos da ideia de Alves (2001) que considera educativo trabalhar com jogos, 

visto que este tipo de atividade ajuda a lidar com a competição gerada pelos mesmos, 
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sendo assim, “[...] cada jogador/cidadão aprende a competir com honestidade, uma vez 

que, quando os jogadores não se habituam a jogar seguindo e respeitando as regras 

estabelecidas, são rejeitados pelo próprio grupo.” (p.99). Com os jogos, também são 

aprendidos limites e regras e obtêm-se objetivos claros, de forma prazerosa e voluntária 

(Yozo, 1996).    

Tendo em vista o citado acima, optamos pela utilização de jogos como ferramenta para 

auxiliar nas atividades do Programa de Letramento Multimídia Estatístico – LeME/FURG. 

Através dos jogos os alunos tiveram a oportunidade de fixar conceitos estatísticos e ainda 

foi possibilitado que adquirissem conhecimentos úteis para sua vida , como respeitar regras 

e competir com honestidade.  

No planejamento das oficinas do Programa de Letramento Multimídia Estatístico duas 

perguntas guiaram o processo de construção das atividades: “Este conteúdo vai ser útil 

para o cotidiano destes alunos?” e “será que os alunos vão gostar desta atividade?”.  

O conteúdo trabalhado no LeME é dividido em oficinas para melhor entendimento dos 

alunos, sendo a primeira oficina de Medidas, a segunda de Gráficos e Tabelas.  

  

Metodologia  

  

A primeira oficina cujo tema é sobre medidas aborda de forma prática os instrumentos de 

medição, são apresentados os conceitos gerais de média, moda e mediana, que são 

apresentados através de material multimídia e em seguida são ilustrados de maneira lúdica 

com a utilização de jogos.   

Um dos jogos utilizados na oficina é o  “Quem sou eu?”, que tem inspiração no jogo 

“Imagem & Ação” fabricado pela GROW®,  com o objetivo de abordar os tipos de 

instrumentos de medição (pois dependendo do tipo de dado desejado serão utilizados tais 

instrumentos para coletá-los). Neste jogo, os participantes, um de cada vez, pegavam um 

carta que continha a imagem de um instrumento de medição e tentavam representálo ao 

seu grupo através de mímicas. No jogo proposto todos os estudantes tiveram a chance de 

participar da atividade. As cartas foram embaralhadas pelo ministrante e escolhidas 

aleatoriamente.   

Segundo Yozo (1996), habilidades e conhecimentos podem ser adquiridos através de 

jogos, ou seja, através dos jogos os participantes consequentemente, desenvolvem a 

sensopercepção e a comunicação.   
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Já na segunda oficina é trabalhada a conceituação e interpretação de gráficos e tabelas, 

partindo da prática para a teoria. Num primeiro momento é realizada a montagem de um 

gráfico com materiais concretos, em que os alunos participam de uma mini pesquisa com 

a finalidade de saber, por exemplo, o mês em que cada um nasceu. Tal atividade visa a 

construção do conhecimento dos alunos pelos próprios indivíduos, partindo de algo 

concreto para depois chegar à teoria.   

Aborda também quais são os elementos presentes e essenciais para a construção dos 

mesmos, tais como o título, cabeçalho, legenda e fonte. Utilizar a mesma apresentação 

para mostrar os tipos de gráficos mais utilizados, exemplo: gráfico de colunas, gráfico de 

barras, gráfico de setores, gráfico de linhas e infográfico, alguns desses são construídos 

no Excel, possibilitando aos alunos o manuseio de diferentes recursos tecnológicos.   

  

Dados e Discussão  

  

Segundo Macedo; Pett e Passos “[...] Em princípio, qualquer atividade pode ser 

interessante. Isso depende do modo como é proposta, do contexto, das pessoas, do seu 

sentido para nós. [...]” (p.31). Por isso as oficinas do LeME são pensadas a partir do 

contexto e vivências dos alunos. Sendo assim os resultados obtidos com as oficinas do 

LeME são a integração dos alunos entre si,  e também o conhecimento básico de saberes 

estatísticos, mostrando-lhes que a estatística está presente em todos os âmbitos da suas 

vidas, e que a usamos mesmo sem percebermos.   

   

Conclusão  

  

O PET – Saberes Estatísticos trabalha com uma equipe interdisciplinar, pois os bolsistas 

são oriundos de diferentes cursos, como Matemática, Engenharia, Psicologia entre outros, 

desenvolve atividades de extensão, ensino e pesquisa, dentre elas o Projeto LeME.  

Percebemos a importância do LeME no sentido de possibilitar aos jovens pensar sobre a 

estatística de forma lúdica. Desmistificando o medo que muitos apresentam pela 

Matemática e pelos números, mostrando que a estatística está presente em diversas 

esferas das nossas vidas.    
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Resumo 

 

O presente trabalho tem por objetivo divulgar as atividades e ações realizadas pelo grupo 

PET Matemática do IFRS-BG que envolvem a comunidade interna e externa à instituição. 

Tais atividades referem-se ao exercício de 2014 e, também programadas para 2015. 

Esse estudo promoveu a reflexão sobre a aproximação entre a teoria e prática no 

contexto da formação de professores de matemática. Além de destacar a relevância e 

resultados dos projetos desenvolvidos, busca-se contribuir com o ensino e aprendizagem 

de matemática desde a educação básica até o ensino superior. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Ensino; Ludicidade; Professor; Tecnologias. 

 

Introdução 

O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado para apoiar atividades acadêmicas 

que integram ensino, pesquisa e extensão. Formado por grupos tutoriais de 

aprendizagem, o PET propicia aos alunos participantes, sob a orientação de um tutor, a 

realização de atividades extracurriculares que complementem a formação acadêmica do 

estudante e atendam às necessidades do próprio curso de graduação. 

Acerca desses objetivos centrais dos grupos PET buscamos desenvolver ações que 

auxiliem na construção do conhecimento matemático, tanto por parte de quem participa 

das atividades quanto por parte dos bolsistas, que conseguem realizar na prática o que 

se é estudado e debatido na teoria. Isso levando em consideração o papel docente, que é 

o enfoque principal do nosso curso por se tratar de um curso de licenciatura, mas 

também ressaltando a importância do professor como pesquisador e a importância da 

matemática como ciência. 

                                                           
1 Acadêmico do Curso de Licenciatura em Matemática e bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET) 

Matemática do IFRS – Câmpus Bento Gonçalves. 
2 Prof.ª e Tutora do Programa de Educação Tutorial (PET) Matemática do IFRS – Câmpus Bento 

Gonçalves. 
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Usando como referências principais para isso estudiosos dos eixos da educação 

matemática, mídias digitais, modelem matemática, entre outros. Dentre esses autores 

destacam-se Freire, Piaget, Gravina, Santos, Bassanezi, dentre outros. Passando 

primeiramente pela parte da pesquisa, onde faz-se um estudo e debate aprofundado 

desses e outros autores, para após passarmos para a parte de ensino e extensão. 

 

Material e métodos 

Para realização da pesquisa o grupo é dividido em três áreas centrais ensino de 

matemática, modelagem matemática e suas aplicações e tecnologias digitais 

matemáticas, a partir desses três principais eixos de pesquisa é que busca-se encontrar 

meios ou ferramentas que facilitem a construção do conhecimento matemático. Após 

essa primeira parte é que se coloca em prática esses meios encontrados e assim dá-se 

início o contato com a comunidade interna e externa a instituição, realizando atividades 

que englobem ensino e extensão, buscando trabalhar sempre de forma dinâmica, 

interativa e lúdica. Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo grupo estão:  

  

 Oficina “laboratório itinerante de matemática”: Atividade que contou com a 

participação de 470 alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental de escolas 

públicas do município de Bento Gonçalves. A oficina consistia em os bolsistas se 

deslocarem até a escolas e trabalharem com os alunos a matemática vista por eles em 

sala de aula de uma maneira diferenciada, de uma forma lúdica, trabalhando com jogo 

envolvendo conceitos matemáticos ou que necessitavam de elaboração de 

estratégias. 

  
 Minicurso calculadora científica: O principal objetivo do curso é proporcionar aos 

acadêmicos do IFRS um melhor entendimento sobre o manuseio da calculadora 

científica, para que os mesmos possam explorar todas as funções existentes na 

ferramenta. 

 

 “Pacto nacional de educação na idade certa – matemática”: Durante o encontro de 

abertura do “Pacto Nacional de Educação na Idade Certa – Matemática” realizado pela 

Secretaria Municipal de Educação do município de Bento Gonçalves, no dia 09 de 

junho de 2014, nas dependências do IFRS, os petianos estiveram em contato com 

professores das séries iniciais da rede municipal de ensino, compartilhando 

experiências e conhecimento, através da aplicação de jogos. Na ocasião ocorreu uma 
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palestra com a professora doutoranda Fernanda Zorzi sob o título: Aprendizagem da 

matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 Minicurso “aprendendo cálculo com o maple”: No decorrer do ano de 2014, ocorre 

nas dependências do IFRS - Câmpus Bento Gonçalves, em encontros mensais, o 

minicurso “Aprendendo Cálculo com o Maple”. Neste aborda-se a utilização do 

software Maple voltado ao estudo de Cálculo (limite, derivada e integral), 

apresentando o software como um elemento auxiliar e motivador no processo de 

ensino-aprendizagem de Cálculo. O minicurso tem a participação de acadêmicos dos 

cursos de Licenciatura em Matemática e Física.  

 

 Encontros de estudo – programação em matlab: Com o objetivo de desenvolver 

novas ferramentas, o grupo PET reúne-se com o professor colaborador Delair 

Bavaresco para conhecer a interface do MATLAB e comandos que ele utiliza. Em 

seguida, com a análise de situações-problema, são elaboradas estratégias para 

solução dos desafios propostos, por meio de programas. 

 

 Curso de capacitação para professores “recursos didáticos: inovando o ensino 

para diferentes formas de aprendizagem”: Este curso foi planejado pensando na 

formação continuada de professores da rede pública de Bento Gonçalves e região. O 

mesmo consiste em capacitar os docentes na utilização do software GeoGebra, 

dobraduras, jogos matemáticos para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, 

sendo todos esses recursos complementares na metodologia de ensino. Em 

decorrência desta ação, a Secretaria Municipal de Educação solicitou encontros de 

formação com professores de 6º a 9º anos da Rede, os quais acontecerão no decorrer 

do segundo semestre. 

 

 Monitorias: Nas quartas-feiras, pela manhã das 8h30min às 10h e à tarde das 16h às 

18h, o Grupo oferece atendimento aos estudantes do Ensino Médio e Ensino Superior 

do IFRS, com o intuito de esclarecer dúvidas e também apresentar outras estratégias 

de resolução dos exercícios propostos pelos professores em sala de aula. 

 

 Pré-enem de matemática: O “Pré-ENEM Matemática e suas Tecnologias” é um curso 

de Matemática preparatório para o ENEM, direcionado aos alunos concluintes do 

Ensino Médio do IFRS – Câmpus Bento Gonçalves e de escolas públicas de Bento 

Gonçalves. Além da aprendizagem da docência, a ação possibilita complementar a 
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formação básica dos alunos na área de matemática e potencializar o rendimento dos 

mesmos no ENEM. 

 

 3ª Gincamat: A atividade consiste em utilizar conceitos matemáticos em uma gincana 

envolvendo alunos de 8º ano da Rede Pública Regional, priorizando escolas do 

interior. Objetiva-se oferecer uma atividade diferenciada, oportunizando experiências 

novas e agregando metodologias no processo de ensino e de aprendizagem. As 

equipes selecionadas nas escolas virão para a Instituição, a fim de aprenderem 

Matemática brincando. O tema da gincana desse ano será: “Um passeio pela história 

da Matemática” e acontecerá no dia 26 de setembro. 

 

 Minicurso “explorando a calculadora financeira hp-12c”: Minicurso de 20 horas 

sobre a utilização da calculadora financeira HP-12C, para estudantes dos diversos 

cursos do IFRS - Campus Bento Gonçalves e membros da comunidade externa da 

cidade de Bento Gonçalves e região.  

 

Resultados e discussão 

Acerca dos projetos e ações desenvolvidas pelo grupo e dos objetivos desejados nota-se 

que realmente acontece um estreitamento em relação a formação acadêmica, voltada 

para a formação de profissionais docentes e o estudo de matemática como ciência, 

voltada a formar pesquisadores (cientistas). O que percebe-se é que independente do 

caminho escolhido, o grupo PET e as atividades desenvolvidas ajudam os bolsistas a 

esclarecer, por meio da prática e da relação proximal que a prática possibilita, dúvidas 

que muitas vezes acadêmicos não vinculados ao programa possuem maior dificuldade de 

resolver, pois não vivenciam esse meio de ensino, pesquisa e extensão. 

  

Conclusão 

Primando pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão o grupo 

PET desenvolve inúmeras atividades que envolvem tanto a comunidade interna quanto 

externa, contribuindo para o aprimoramento da formação docente, seja ela inicial ou 

continuada. Isso fica evidenciado em uma fala do diretor de ensino do Instituto3, onde ele 

diz que os projetos do grupo contribuem para a qualificação profissional tanto dos 

acadêmicos quanto dos profissionais da educação básica que atuam nas instituições 

escolares da região da Serra Gaúcha, estreitando os laços entre IFRS e a comunidade. E 

                                                           
3 Fala esta, dada ao jornal semestral do grupo PET, chamado de “PETiando”. Onde o diretor de ensino do Câmpus fala sobre a 

importância do grupo PET para a instituição.  
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que o alcance das atividades realizadas e a proposta de articulação entre os diferentes 

saberes, propicia a construção de novos conhecimentos, contribuindo para a formação 

global dos envolvidos. 
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Resumo

O conhecimento pode ser considerado como parte de uma pessoa, grupo ou empresa. O 

foco principal da Gestão de Conhecimento é viabilizar a utilização do conhecimento no 

nível organizacional. Este trabalho apresenta a descrição da atividade criada pelo grupo 

PET-Informática para realizar a gestão do conhecimento dentro da equipe por meio de 

um dos alicerces do programa, a tutoria. Os resultados têm sido positivos.

Palavras-chave:  Programa de  Educação  Tutorial;  Tutoria;  Gestão  do  Conhecimento; 

Ensino; Informática.

 

Introdução

O  Programa  de  Educação  Tutorial  (PET)  objetiva  atuar  na  melhoria  da  formação 

acadêmica  desenvolvendo  atividades  em  três  grandes  áreas:  ensino,  pesquisa  e 

extensão. Dentro das atividades de ensino há de se destacar o importante trabalho de 

tutoria  realizada  pelos  tutores  sendo  o  mesmo  absorvido  e  aplicado  pelos  próprios 

petianos.  De acordo com Martins (2007),  na  área educacional  a  tutoria  efetiva-se no 

acompanhamento e orientação sistemática de grupos de alunos, por pessoas experientes 

nas  áreas  de  formação  dos  estudantes.  Além  disso,  a  educação  tutorial  reforça  a 

capacidade  de  trabalho  em  equipe,  a  compreensão  das  características  dinâmicas  e 
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individuais, além da percepção da responsabilidade coletiva e do compromisso social dos 

alunos.  Com  a  sua  ação  direcionada  fortemente  para  o  curso  de  graduação,  é  um 

importante instrumento para a consolidação de uma formação universitária competente e 

qualificada.

De acordo com Cruz (2010), independentemente da área, é preciso observar que não 

adianta adquirir conhecimento se não soubermos fazer bom uso deste, seja aplicando em 

nossas rotinas de trabalho ou instruindo um colega. É claro que, em um primeiro instante, 

o conhecimento satisfaz nossa própria necessidade de aprendizagem, de reciclagem ou 

de aperfeiçoamento, mas é com a comunhão com nossos colegas de trabalho que ele 

realmente  começa  a  dar  frutos:  a  divisão  de  tarefas  fica  mais  descentralizada,  a 

sobrecarga de trabalho diminui,  a igualdade entre a capacidade de colegas fica mais 

nítida, o serviço tende a ficar mais ágil e eficiente. O “conhecimento adquirido” também é 

aprimorado quando o dividimos ou quando o colocamos em prática.

O  grupo  PET-Informática  é  organizado  em  seis  diretorias:  liderança,  infraestrutura, 

secretaria, financeiro, divulgação e desenvolvimento. Mais especificamente a diretoria de 

desenvolvimento, cujas responsabilidades consistem em manter a  homepage  do grupo 

sempre atualizada (eventos, jornais), bem como desenvolver, organizar e orientar o grupo 

quando houver a necessidade do desenvolvimento de qualquer Sistema de Informação. 

Em 2014,  durante  a  reunião  de  avaliação  semestral,  a  diretoria  de  desenvolvimento 

expôs a necessidade de todos estarem aptos a acessar e manter o servidor do grupo 

quando fosse necessário, uma vez que o servidor só pode ser acessado por meio da 

rede da Universidade. A partir desta discussão, o grupo julgou ser pertinente a criação de 

uma atividade tutorial, a fim de sanar problemas como o relatado, e também, garantir a 

manutenção do conhecimento entre os integrantes bem como a possibilidades de colocá-

los  na  posição  de  tutores,  responsáveis  por  auxiliar  e  repassar  seus  conhecimentos 

durante  a  realização  da  atividade.  O  presente  trabalho  discute  a  aplicação, 

desenvolvimento e resultados já observados com a execução da atividade pelo grupo.

Material e métodos

A Atividade Tutorial  foi  incluída no ciclo de atividades do grupo,  que já contava com 

outras  cinco  atividades,  portanto,  sua  realização  se  dá  a  cada  seis  semanas.  Ela  é 

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

62



realizada a partir da escolha de um tema, pelo grupo responsável, e então, o assunto em 

questão, é apresentado aos demais petianos.

Não  foram  impostas  restrições  quanto  à  temática  visando  a  permitir  que  petianos 

pudessem levar aos outros membros do grupo conhecimento sobre qualquer assunto de 

seu domínio, enfatizando o aspecto tutorial do Programa. Tal atividade objetiva fomentar 

discussões  e  debates,  melhorar  a  capacidade  dos  petianos  em ministrar  palestras  e 

garantir a gestão de conhecimento entre os membros do grupo. É realizada na própria 

Universidade,  tem  duração  média  de  uma  hora  e  as  salas  e  laboratórios  do 

Departamento são disponibilizados para sua realização.

Resultados e discussão

A atividade  começou  a  ser  realizada  a  partir  do  segundo  semestre  de  2014,  sendo 

executada quatro vezes. Os temas abordados foram:

Acesso ao servidor do PET-Informática - Os petianos aprenderam a realizar o acesso ao 

servidor do grupo disponibilizado pelo Departamento de Informática.

Introdução ao Arduíno, Diagrama de Causa e Efeito e Ciclo PDCA (do inglês Plain, Do,  

Check e Act) - Foi passada uma noção geral ao grupo sobre o funcionamento do Arduíno 

e suas funcionalidades e explicado o funcionamento  e aplicação do Ciclo  PDCA e o 

Diagrama de Causa e Efeito.

Ferramenta  5’s  -  Após  o  embasamento  teórico  ser  repassado  aos  integrantes,  a 

ferramenta foi aplicada na gestão da sala do grupo e na organização das atividades.

Site  PET-Informática  e  CodeHunt -  Os  petianos  aprenderam  a  acessar  e  realizar 

modificações no site do grupo.

Dentre  os  resultados  esperados  com  a  atividade  estão:  melhorias  para  o  curso  de 

graduação e para o processo tutorial, compartilhamento do conhecimento, que provêm 

dos  diferentes  temas  abordados,  e  fomentar,  principalmente,  a  integração  entre  os 

membros  do  grupo.  É  importante  também destacar  o  compromisso  com a  formação 

ampla do petiano, pois este desenvolve habilidades, competências e saberes.
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Conclusão

Na reunião de planejamento e avaliação, realizada em 2014, o grupo julgou a atividade 

como bastante satisfatória,  tendo a disseminação de conhecimento no grupo aliada à 

base fundamental do PET, que é a educação tutorial.

Admite-se  também  a  necessidade  da  constante  melhoria  da  atividade,  visando  a 

melhorar e aumentar os resultados esperados, assim como a implementação de novas 

atividades que complementem ainda mais a formação acadêmica dos petianos.
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Resumo  

O Programa com a pós consiste em aulas ministradas por pós-graduandos para esclarecer 

dúvidas e aprimorar o conhecimento de graduandos participantes destes encontros. Uma 

grande alíquota dos participantes obteve sucesso na aprovação, enquanto os reprovados 

demonstraram uma melhora em suas médias, se comparadas ao inicio do ano letivo. Ao 

longo do projeto notouse a importância do mesmo para a melhoria da graduação quanto 

da pós graduação, mostrando que o elo entre ambas é contrutivo para todos.  
  

Palavras-chave: Aprendizagem; Aulas; Ensino; Graduandos; Pós-Graduação;  

    

Introdução  

Diante das dificuldades vivenciadas pelos próprios petianos, em relação a algumas 

matérias contidas na grade curricular do curso, o grupo, com o intuito de amenizar tais 

problemas, buscou auxilio para ajudar os alunos nas dificuldades apresentadas. Perante 

esta situação implantou-se no curso o “Programa com a Pós”, o qual promove o vínculo 

entre a graduação e a pós-graduação, já que há a necessidade de se promover atividades 

e avaliações que requeiram uma abordagem profunda da aprendizagem, promovendo 

trocas conceituais e não apenas aquisição de informações, como forma de garantir a boa 

qualidade da formação profissional. (Biggs, 2006)  

O projeto iniciou-se a partir da iniciativa dos alunos da graduação, abrangendo os cursos 

de Bacharelado em Química Tecnológica com Ênfase em Química Ambiental e 

Licenciatura em Química. A maior procura pelas aulas de monitoria vem dos alunos 

ingressantes no curso, já que os mesmos passam por dificuldades na universidade, as 

principais delas são o gerenciamento do tempo, as avaliações aplicadas e os conteúdos 

das aulas, considerados por eles como muito mais complexos do que a base oferecida no 

cursinho ou na escola os preparou para encontrar na universidade. (USP, 2011) O projeto 
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consiste em aulas ministradas por alunos da pós-graduação em especialização na 

disciplina em que o graduando apresenta dificuldade.  

   

Material e métodos  

O contato entre o pós-graduando e petianos foi realizado através do departamento na qual 

a disciplina pertence. Após o contato inicial, as aulas foram realizadas de acordo com a 

necessidade dos participantes dos projetos. Os encontros têm, principalmente, o objetivo 

de retirar as dúvidas apresentadas pelos alunos no decorrer do ano letivo, além de 

exercícios para revisar e aprofundar assuntos abordados durante as aulas.  

  

Resultados e discussão  

Em dois anos de projeto as aulas de monitoria solicitadas pelos petianos foram: Física, 

Química Orgânica, Química Inorgânica, Química Quântica, Bioquímica e Físico-química.  

Cada turma tinha em média 20 alunos e as aulas tinham duração média de 2 horas.  As 

matérias com mais procura foram as de Física e Química Inorgânica. Levando em conta 

que as mesmas foram solicitadas nos dois anos de projeto, o grupo resolveu fazer uma 

análise das aprovações dos participantes do programa. A partir disto, encontraramse os 

seguintes resultados:   

  
Grafico 1: Aproveitamento Quimica inorgânica ( Próprio Autor)  
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Grafico 1: Aproveitamento Física geral ( Próprio Autor)  

  

Notou-se que o índice de aprovação dos participantes do programa foi satisfastório. E 

mesmo dentre os alunos reprovados houve melhoras em suas médias em relação ao início 

do ano letivo.  

Além de contriuir de forma significante aos alunos da graduação, o projeto colaborou 

também para a formação dos pós-graduandos, gerando experiência em ministrar aulas e 

carga-horária para cumprir as exigencias da pós-graduação.  

  

Conclusão  

Em dois anos de projeto, averiguou-se que o objetivo do mesmo está sendo cumprido já 

que os alunos da graduação tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas apresentadas 

ao longo do ano letivo, podendo dessa forma suprir essas dificuldades.  

Foi proporcionado aos participantes a aprimoramento dos assuntos abordados em sala de 

aula, contribuindo para a aquisição de novos conhecimentos, demonstrando que o elo entre 

graduação e pós-graduação pode ser produtivo para ambos.  

Os integrantes do grupo PET tiveram participação efetiva e fundamental para a 

concretização do grupo de estudo.  
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Resumo 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema inovador totalmente 

automatizado de registro de presenças e controle de acesso para eventos acadêmicos. 

Foram desenvolvidos um sistema Web completo e um hardware dedicado 

microcontrolado utilizando RFID e Zigbee. 

 

Palavras-chave: ZigBee; RFID; Microcontrolador; WEB; Automatização. 

 

Introdução 

“Casa de ferreiro, espeto de pau” é um ditado popular usado quando uma pessoa quer 

salientar que alguém se comporta de maneira diferente da que é incentivada pelo seu 

próprio discurso. Este ditado popular se aplica perfeitamente à situação que vive a 

Computação UFPel (Guenter, 2010).          

É comum que, em eventos acadêmicos, a presença dos participantes seja registrada de 

alguma forma com a finalidade de controle e emissão de certificados. Normalmente, essa 

necessidade gera alguns inconvenientes como atrasos, perda do registro e até mesmo 

burlagem do sistema.                                          

Na Universidade Federal de Pelotas, mais precisamente na Computação, os registros de 

presenças em eventos são gerados utilizando um leitor de código de barras, o que, na 

Semana Acadêmica de 2014, causou filas, atrasos, reclamações e a necessidade de uma 

pessoa para realizar a tarefa.No XXIII Congresso de Iniciação Científica (CIC) e XVI 

Encontro de Pós-Graduação (ENPOS), onde o controle foi feito via carimbo, houve a 

necessidade de um organizador por sala para o controle da presença e acesso, 
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necessitando de, no mínimo, 20 organizadores especialmente selecionados para essa 

função. Além dos problemas salientados, atualmente as soluções hardware/software não 

estão completamente difundidas em Pelotas e região, sendo que, as existentes, são 

extremamente caras. 

Visando solucionar esses problemas este trabalho propõe uma solução de baixo custo, 

utilizando tecnologias inovadoras do mercado como: RFID (Identificação por 

Radiofrequência) e comunicação sem fio usando padrão ZigBee. Para processar essas 

informações, foi desenvolvido um sistema Web com tecnologias atuais, tais como: PHP, 

Java Script, HTML, CSS e banco de dados Mysql, o qual automatiza todo o processo 

desde a geração de boleto e processamento da presença ao desenvolvimento do 

certificado e envio ao participante via e-mail. 

O sistema desenvolvido será validado e avaliado durante a organização da 20ª Semana 

Acadêmica da Computação. Visando obter um feedback que possibilite o aprimoramento 

do sistema, pretende-se aplicar um formulário para todos os participantes do evento.  

 

Material e métodos 

A tecnologia de RFID consiste em um termo genérico para as tecnologias que utilizam a 

frequência de rádio para captura de dados de identificação. Existem diversos métodos de 

identificação, mas o mais comum é armazenar um número que identifique uma pessoa ou 

um objeto, ou outra informação, em um microchip. Tal tecnologia permite a captura 

automática de dados, para identificação de objetos com dispositivos eletrônicos, 

conhecidos como etiquetas eletrônicas, tags ou transponders, que emitem sinais de 

radiofrequência para leitores que captam estas informações. 

O leitor RFID geralmente consiste em um módulo transmissor e receptor e unidade de 

controle. Muitos deles possuem interfaces adicionais como RS 232 e RS 485 para a 

comunicação com outros sistemas como computadores (Finkenzeller, 1999). Como essa 

comunicação é feita apenas com cabos, uma das justificativas deste trabalho é o 

desenvolvimento de uma solução sem fios utilizando o padrão Zigbee. 

O padrão Zigbee é um protocolo de comunicação por radiofrequência de baixo consumo 

de energia (Faludi, 2010), o qual pode ser implementado por componentes eletrônicos 

denominados Xbee, Garabee, etc. Pode-se implementar diversas topologias, tais como: 

ponto a ponto, multiponto e broadcast. Dependendo do componente, pode ser feita uma 

comunicação de até 1500 metros. Assim, torna-se possível a existência de diversos 
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leitores de cartões RFID distantes entre si, enviando seus dados para um servidor local 

conectado à Internet. 

De acordo com Sundaram, os dois elementos cruciais das ciber-infraestruturas do futuro, 

são Web Services e Identificação por radiofrequência. Existe uma necessidade de ligar 

esses elementos para desenvolver e-infraestruturas que permitam uma organização ser 

ágil e flexível (Sundaram, 2010). 

Atualmente, não existe um sistema eficiente para gestão de eventos que integre tanto 

hardware quanto software em toda UFPel. Eventos acadêmicos como congressos e 

semanas acadêmicas, cada vez mais vêm se tornando inviáveis por conta de processos 

antiquados de registro de presenças e controle de acesso. Problemas estes que poderão 

ser reduzidos com a automatização do processo com RFID. 

 

 

 

 

    

  

   
 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema 

 

O sistema desenvolvido tem como objetivo oferecer um serviço inovador e totalmente 

automatizado para o auxílio na gestão e registro de presenças e controle de acesso em 

eventos acadêmicos utilizando um Microcontrolador como cérebro do sistema.                  

Foi também desenvolvido um sistema WEB, o qual permite acessá-lo. Para isto,  o 

usuário deverá ser previamente cadastrado por um Organizador com a configuração 

“organizador” ou “participante comum”.  O organizador possui as funções de cadastrar 

novas palestras, participantes, hardware RFID, patrocinadores, gerar boletos e 

certificados, enviar emails, “curtir” palestras, visualizar gráficos, notícias da Computação 

e logs. Já o usuário participante tem acesso limitado e apenas pode curtir e visualizar 

informações das palestras e suas presenças. 
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A Figura 2 apresenta a imagem da placa eletrônica desenvolvida, que conta com um 

Microcontrolador Atmega 328 PU para processar os dados oriundos da leitura de um 

cartão RFID-Tag utilizando um leitor RFID modelo MFRC 522. Os dados de identificação 

são enviados via transmissor ZigBee até um receptor localizado no servidor local, que faz 

a conexão com a API online, onde após autenticar-se na mesma, obtém acesso ao banco 

de dados Mysql contendo informações dos participantes previamente cadastrados no 

evento. Após a comunicação com a API, são retornadas informações como nome do 

participante, número de presenças e permissões de acesso. Caso o participante não 

esteja cadastrado no evento, é retornado um aviso.                                                                  

Do ponto de vista de interface com o usuário, é utilizado um display LCD modelo Nokia 

5110 para exibir as informações de presenças e nome do participante.  Um buzzer 

emitindo avisos sonoros para usuários com deficiência visual e um led RGB que alterna 

entre as cores vermelha e verde é utilizado para a melhor compreensão de usuários com 

deficiência auditiva.                     

Por fim, um relé eletromecânico é o responsável por permitir o acesso, o qual, 

eventualmente, poderá ser ligado a uma fechadura ou catraca eletrônica para permitir a 

entrada do participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – A) Transmissor Zigbee; B) Display LCD; C) Leitor RFID; 

D) Microcontrolador; E) Buzzer; F) Relé; G) Led RGB. 
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Resultados e discussão 

O protótipo eletrônico do sistema foi testado e validado através do uso de software de 

CAD e protoboard. Após os testes, foi projetada e desenvolvida a placa dedicada.  

Em relação ao desenvolvimento e teste do Sistema Web, foi feito o levantamento dos 

requisitos e modelagem do mesmo usando UML (Linguagem de Modelagem Unificada), a 

partir dos principais diagramas dessa metodologia, tais como: casos de uso, classes e 

sequência. Adicionalmente, foi desenvolvida a modelagem conceitual do banco de dados 

e o desenvolvimento de código utilizando metodologia ágil com abordagem top-down com 

auxílio de ferramenta de controle de versão. 

 

Conclusão 

Este trabalho apresentou uma Solução para o Registro de Presenças e Controle de 

Acesso em Eventos Acadêmicos Utilizando Identificação e Comunicação por 

Radiofrequência. O protótipo do sistema encontra-se em operação e em fase de 

aperfeiçoamento. Como trabalho futuro, visando a difusão e a ampla utilização pela 

comunidade acadêmica, está planejado o uso do sistema na 20ª Semana Acadêmica da 

Computação UFPel. Por fim, pretende-se que o sistema seja disponibilizado de forma 

gratuita, atendendo às necessidades dos cursos da UFPel, facilitando e qualificando o 

gerenciamento dos eventos da Universidade. 
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Resumo 

Esta atividade foi criada no ano de 2013 pelo grupo do Programa de Educação Tutorial 

(PET) Química da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e consiste na elaboração de 

um manual para os alunos ingressantes no curso de química. A justificativa para criação 

deste manual foi em função da percepção dos próprios alunos do grupo em relação às 

várias dificuldades que os mesmos enfrentaram quando ingressaram na UFPR. Com isto, 

o intuito do manual é o de contribuir com os novos alunos no início da sua jornada 

universitária. 

 

Palavras-chave: acolhimento; guia acadêmico; integração; novatos; PET 

 

Introdução 

O primeiro ano é um período crítico para a adaptação do estudante à universidade, pois o 

estudante é inserido em um novo ambiente estudantil, completamente distinto do anterior. 

Essa transição envolve o desenvolvimento psicológico do estudante e é crucial para a 

sua formação profissional (RODRIGUES ET AL, 2014). Estudantes que se integram 

desde o início do seu curso têm possivelmente mais chances de crescerem intelectual e 

pessoalmente do que aqueles que enfrentam mais dificuldades na transição à 

universidade (TEIXEIRA ET AL, 2008). Sendo assim, com o ingresso de petianos 

calouros ao grupo PET-Química da UFPR e a convivência destes com os petianos 

antigos, percebeu-se a dificuldade dos novos alunos em se localizar dentro da 

universidade e conhecer os programas oferecidos. Nesse contexto, foi visto a 

necessidade da elaboração de um manual que orientasse os calouros no início da sua 

vida acadêmica, tendo como base o Manual do Aluno disponibilizado online (UFPR, 
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2013a). O referido manual fornece um grande número de informações e o objetivo do 

manual de sobrevivência foi de filtrar tais informações e acrescentar outras específicas 

para os calouros do curso de Química. 

 

 

 

Material e métodos 

O manual foi elaborado em reuniões quinzenais, nas quais as ideias foram expostas e 

discutidas para se construir um texto do mais fácil entendimento possível. O guia foi 

dividido em diversas seções que contêm informações sobre:  

(i) a vida acadêmica na UFPR relacionadas aos horários dos ônibus; horários e 

localizações dos restaurantes universitários; serviços oferecidos pela universidade, como 

atendimento nas áreas de: odontologia, clínica médica, psiquiatria e ginecologia; cursos 

de línguas estrangeiras com preços acessíveis aos estudantes pelo CELIN (Centro de 

Línguas e Interculturalidade);  

(ii) informações importantes sobre a graduação em Química, a saber: grade curricular, 

atividades formativas obrigatórias, estágios, índice de rendimento acadêmico e qual a sua 

utilidade;  

(iii) laboratórios de pesquisa existentes no Departamento de Química e seus respectivos 

projetos em desenvolvimento.  

(iv) esclarecimento sobre como são, o que desenvolvem e como participar dos programas 

oferecidos pela UFPR, tais como: PET, PIBIC, PIBID, PIBIT, LICENCIAR, PVA, Monitoria, 

entre outros.  

(v) possibilidades de auxílios ofertados pela PRAE (Pró Reitoria de Assuntos Estudantis) 

que garante acesso gratuito a alguns serviços específicos aos estudantes,  

(vi) o calendário do ano letivo (UFPR, 2013b) e, por fim,  

(vii) o mapa do campus Centro Politécnico (UFPR, 2013c). 

 

Resultados e discussão 

Na chamada “Semana dos Calouros”, os alunos efetivam suas matrículas na 

universidade e são recepcionados com palestras sobre o curso e programas da 

universidade, ministradas por alunos e professores. O grupo PET-Química ministrou uma 

palestra para os alunos do diurno e uma para os alunos do noturno com o intuito de 

apresentar o grupo, seus objetivos e atividades e, nesses momentos, os manuais foram 

entregues. Considerou-se que a atividade é importante, porque além de orientá-los, 
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proporcionou melhor aproveitamento dos calouros desde o início do curso. As 

informações contidas no manual foram retiradas do site da UFPR e também das próprias 

experiências cotidianas dos universitários de períodos mais avançados que colaboraram 

com seus conhecimentos. 

 

Conclusão 

A proposta vai ao encontro dos objetivos do PET que é o de proporcionar a integração 

dos ingressantes do curso. Desta forma, após entregues os manuais aos calouros, estes 

se identificaram com as situações descritas e ficaram mais preparados para suas 

primeiras experiências na UFPR. 
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Resumo 

 

O Projeto Pedra sobre pedra: construindo o conhecimento em geociências, estrutura-se 

em quatro vertentes, tendo todas como objetivo principal a divulgação científica das 

Ciências da Terra e o desenvolvimento de atividades lúdico-pedagógicas como 

complemento motivacional para a aprendizagem. Paralelamente a isto, o projeto busca 

promover a inclusão social de crianças e adolescentes que vivem em situação de 

fragilidade e vulnerabilidade socioeconômica, resgatando-lhes a dignidade, a esperança e 

preparando-os para o retorno familiar e à vida em sociedade. Para a divulgação 

geocientífica, o projeto atuará de forma a aprimorar a evolução cognitiva de alunos de 

ensino médio em escolas públicas de Curitiba e Região Metropolitana, no sentido de 

contextualizar os conhecimentos fornecidos pela própria escola, e inseri-los para além do 

universo de suas salas de aula, desenvolvendo novas metodologias de ensino-

aprendizagem e valorizando o caráter multidimensional do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Ciências da terra; Educação; Geologia. 
 

Introdução  

 

O Projeto “Pedra sobre Pedra: Construindo o Conhecimento em Geociências” será 

executado pelos acadêmicos do Grupo PET - Geologia da Universidade Federal do Paraná 

e terá como linha de ação quatro vertentes distintas, mas interdependentes, a saber: 
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a) Terra em Foco - Tem como público alvo alunos do ensino médio de escolas públicas do 

município de Curitiba e Região Metropolitana para a divulgação de conceitos básicos das 

Geociências e sua relação com o cotidiano. Para tanto, serão elaboradas apresentações 

sobre temas diversos, tais como “Minerais e Rochas”, “Ciclo das rochas”, “Tempo 

geológico” e “Tectônica de Placas”. Além das apresentações orais, serão expostos jogos 

didáticos, amostras de minerais e rochas e maquetes. A confecção de modelos de papel 

referentes aos temas abordados nestas apresentações será igualmente realizada; 

b) Bamburrando - Consta de uma atividade de caça ao “tesouro”, onde após a introdução 

teórica de termos geológicos e com a ajuda de mapas previamente elaborados, os jovens 

serão levados a aplicar em campo os conhecimentos obtidos na busca de um “tesouro” 

escondido; 

c) Caminho das Pedras - Baseia-se na realização de passeio por trilhas geológicas e 

turísticas, previamente selecionadas, com o objetivo de despertar o interesse pelo 

conhecimento geocientífico, desenvolver habilidades, favorecer a aptidão natural da mente 

em formular e resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular a curiosidade; 

d) Afloramento de Ideias - desenvolvido no ambiente acadêmico, consta de discussão de 

temas versados sobre as Geociências, debatidos por profissionais docentes ou convidados 

externos, visando à interação dos grupos, promovendo o caráter dialógico do 

conhecimento e construindo um território comum entre os interlocutores; 

 

Material e métodos  

 

O planejamento, execução e avaliação dos quatro subprojetos que compõem o Projeto 

“Pedra sobre Pedra: Construindo o conhecimento em Geociências” estão estabelecidos da 

seguinte forma: 

 

a) Terra em Foco - os temas são apresentados aos estudantes por alunos bolsistas e não 

bolsistas envolvidos no Projeto. Além de apresentações orais, são utilizados materiais 

alternativos como maquetes, exposição de rochas e minerais, paper models e cartazes 

expositivos. Os participantes respondem a questionários aplicados antes e após as 

apresentações orais, com o intuito de avaliar conhecimentos prévios sobre os temas e 

analisar os resultados obtidos, bem como os materiais didáticos; 

b) Bamburrando - a equipe faz a confecção prévia de mapas que conduzirão os jovens 

participantes da atividade a encontrar um “tesouro” escondido. A atividade tem início com 
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a entrega aos participantes da primeira instrução as demais instruções estarão dispostas 

ao longo da trilha para que o objetivo final seja atingido;  

c) Caminho das Pedras – um circuito de trilhas geológicas é previamente decidido entre os 

bolsistas participantes do projeto. As crianças e jovens são convidados a fazerem o 

percurso, onde durante a trilha recebem instruções quanto a forma de se localizarem 

(bússola, GPS), além da observação das mais variadas feições 

geológicas/geomorfológicas encontradas ao longo do trajeto; 

d) Afloramento de Ideias – neste, são escolhidos pelos participantes do projeto temas de 

relevância na área de Geociências para serem debatidos em mesas redondas e palestras, 

ministradas por membros da comunidade geocientífica interna à Universidade Federal do 

Paraná, bem como profissionais externos convidados. 

 

Resultados e Discussão  

 

No ano de 2014 o projeto foi aplicado em parceria com a Escola Municipal Rachel Mader 

Gonçalves, os subprojetos executados em conjunto com crianças de faixa etária de oito a 

dez anos, cujas famílias são de vulnerabilidade socioeconômica, revelou grande aceitação. 

Foram realizadas três visitas ao longo do ano, sendo trabalhados e avaliados temas sobre 

solos, minerais e rochas. 

 Na primeira visita, após as palestras os alunos participaram de atividades, as quais 

consistiram em identificar palavras relacionadas à poluição e associá-las a problemas 

ambientais. A segunda atividade consistia em identificar os agentes do intemperismo e as 

mudanças que eles acarretam no ambiente. 

Na segunda visita a atividade após as palestras consistiram em identificar os três principais 

tipos de rochas e associá-las às suas formações e características. 

Na terceira visita ao Raquel Mader Gonçalves, foi realizada uma atividade de caça ao 

tesouro, na qual os alunos separados em equipes deveriam seguir um mapa do tesouro 

fragmentado e realizar atividades para receber os demais fragmentos do mapa. Os 

tesouros encontrados foram caixas com doces. 

O grupo também realizou uma visita no Colégio Senhora de Fátima, sendo seis anos a 

faixa etária dos alunos, foram ministradas palestras sobre fósseis e a atividade prática foi 

realizada por meio da confecção de fósseis em gesso. 

Nas avaliações das atividades do Pedra sobre Pedra, atribuem-se notas de 1,0 a 10,0, 

baseadas na participação do público alvo, conteúdo e relevância para a formação dos 
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alunos. Em geral, os resultados têm-se mostrado satisfatórios, tendo o grupo atribuído 

notas que variam entre 5,5 e 10. 

As atividades nas escolas Senhora de Fátima e Rachel Mader, foram, em partes, 

prejudicadas pela utilização de uma linguagem muito técnica, abordagem pedagógica que 

será aprimorada com a busca de capacitação nesta área.  

Contudo, a participação, com entusiasmo, das crianças, permite interpretarmos como 

alcançado o objetivo de divulgar as geociências e enriquecer com conteúdo científico os 

alunos dessas instituições. As palestras desenvolvidas tiveram grande importância, tanto 

no âmbito acadêmico quanto no pessoal. Foram atividades muito enriquecedoras. 

 

Conclusão  

 

A inserção de temas em Geociências nos diferentes segmentos de ensino necessita de 

iniciativas inovadoras e criativas que permitam disseminação e acesso efetivo para 

professores e estudantes. Neste projeto, a avaliação dos conhecimentos adquiridos por 

intermédio das palestras, juntamente com material didático utilizado (maquetes, amostras 

de minerais e rochas e modelos de papel) é feita a partir de questionários respondidos 

pelos participantes antes e após a aplicação dos conceitos. Assim, é possível avaliar quais 

estão tendo melhor entendimento entre os participantes e quais devem ser reforçados. Nos 

subprojetos desenvolvidos, a avaliação é feita por intermédio de depoimentos gravados 

das crianças e adolescentes participantes. Desta forma, é possível todos os integrantes do 

grupo fazerem uma auto avaliação com o objetivo de aprimorá-lo e fornecer subsídios para 

o desenvolvimento de ações futuras. 

Apesar de o projeto ter pouco tempo de vigência, conclui-se que este alcançou bons 

resultados nas atividades realizadas, tendo em vista a boa aceitação e interesse dos 

participantes durante a realização das atividades e também em função da apreciação por 

professores e coordenadores pedagógicos. 
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Resumo 

O setor de Tecnologia da Informação evolui constantemente, de forma que tecnologias 

utilizadas há cinco anos já se tornaram obsoletas, exigindo que os alunos e profissionais 

desta área tenham uma maior adaptação e busquem continuamente por conhecimento.  

A Educação Tutorial surge como um dos principiais auxiliadores no processo de 

qualificação dos alunos, no curso onde está inserida. Através da promoção de palestras e 

minicursos, ou até mesmo no auxílio durante a semana acadêmica, o programa 

oportuniza a propagação e a renovação do conhecimento, sobre as perspectivas dos 

próprios alunos e bolsistas. Dessa forma, esse artigo apresenta um relato das 

experiências obtidas nas atividades PET Palestras e Programa Novidades Tecnológicas 

e Científicas, promovidas pelo grupo PET Sistemas de Informação da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM). 

Palavras-chave: minicursos; palestras; qualificação; renovação; conhecimento. 

Introdução 

A ampliação do conhecimento e o desenvolvimento do aluno além do âmbito acadêmico 

são fundamentais para a formação de profissionais éticos e críticos, mas acima de tudo, 

cidadãos. O Programa de Educação Tutorial oferece em sua tríade, pesquisa, ensino e 

extensão, a oportunidade da ampliação e renovação destes conhecimentos, tanto para os 

bolsistas como para os indivíduos influenciados por este. Ferreira R., et al. 2013, 

caracteriza a metodologia da Educação Tutorial como uma forma inovadora, a qual 

desperta nos alunos a procura e a estruturação do conhecimento, sem necessitar 

unicamente do professor. O PET Sistemas de Informação trabalha nestes moldes, 

proporcionando aos integrantes do grupo e também aos participantes das atividades 
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desenvolvidas pelo mesmo, uma graduação ampla e completa, buscando através de 

atividades e ações introduzir e abordar a questão da educação tutorial.  

O grupo possui duas atividades pioneiras, PET Palestras e Programa Novidades 

Tecnológicas e Científicas, executadas desde o início do grupo no final de 2010. Estas 

atividades são desenvolvidas de forma diferente, mas com o objetivo principal de auxiliar 

na ampliação do conhecimento dos alunos do curso de graduação, e na renovação da 

forma de propagação deste conhecimento. Estes objetivos são difundidos de forma 

dinâmica e iterativa através de professores, profissionais de T.I. (Tecnologia da 

informação) e dos próprios bolsistas do programa, convidados ou responsáveis pela 

execução da atividade. 

A atividade PET Palestras foi desenvolvida para que os discentes do curso Sistemas de 

Informação e demais cursos da área ampliassem seu leque de conhecimentos, através 

de palestras com temas que possam complementar os conteúdos curriculares. Já a 

atividade Programa Novidades Tecnológicas e Científicas desenvolve o aprendizado dos 

alunos através de minicursos e oficinas sobre temas e tecnologias atuais, com os 

próprios integrantes do grupo PET como ministrantes. Além de adquirir e repassar o 

conhecimento necessário para a execução do minicurso, os alunos ministrantes 

melhoram a habilidade de se expressar e se comunicar em público, enquanto ampliam 

suas técnicas de ensino. 

Material e métodos 

As atividades PET Palestras e Programa Novidades Tecnológicas e Científicas, 

desenvolvidas pelo grupo PET - Sistemas de Informação da Universidade Federal de 

Santa Maria, foram planejadas para que complementassem a aprendizagem dos 

discentes com conhecimentos e tecnologias não abrangidas no currículo do curso, 

visando desta forma uma graduação de excelência. 

Em um primeiro momento, que ocorre no início do ano letivo, as atividades são 

organizadas e definidos os meses para suas execuções, ocorrendo geralmente três 

palestras e dois minicursos/oficinas por semestre, um destes durante a Semana 

Acadêmica dos Cursos de Informática da UFSM.  

A execução da Atividade PET Palestras pelo grupo envolve: o convite de um palestrante 

interno ou externo à instituição; a divulgação da palestra ao público; condução da 

abertura e encerramento da palestra, com espaço para discussões ao final; a publicação 

do material das palestras no site do grupo PET, se autorizado pelo palestrante; a 
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realização de uma avaliação da atividade junto aos participantes; e o preparo e a entrega 

dos certificados aos participantes. 

Os assuntos das palestras exploram temas relacionados à tecnologia da informação e 

também salientam a discussão da importância da pós-graduação, algumas alternativas 

de instituições e programas para continuar os estudos, quais as vantagens de estudar no 

Brasil versus no exterior, dentre outros temas.  

Em 2014 ocorreu adaptação na forma de realização da atividade. Através de um tema 

proposto, um integrante do grupo PET realizava uma série de perguntas, em formato de 

entrevista, para que o convidado pudesse compartilhar suas experiências, desafios e 

conquistas ao longo de sua trajetória acadêmica e profissional. As edições contaram com 

a interação constante entre todos os participantes. A esta nova atividade de transmissão 

do conhecimento deu-se o nome de Café com o Especialista, e em 2015 será realizada 

de forma separada da atividade PET Palestras. 

O grupo conta também com outra atividade de transformação através da disseminação 

do conhecimento, o Programa Novidades Tecnológicas e Científicas, o qual promove 

minicursos e oficinas para os discentes, sendo esta atividade inteiramente planejada e 

elaborada pelos integrantes do grupo.   

A execução desta atividade se dá da seguinte forma: a definição de conteúdo de cada 

minicurso, sendo os temas escolhidos de interesse ou sugestão da comunidade 

universitária; a divulgação do evento ao público alvo; o levantamento bibliográfico e 

material sobre os assuntos em questão; a produção e disponibilização de material 

didático para o minicurso; a abertura, condução e encerramento do evento; a publicação 

do material dos minicursos no site do grupo PET; a realização de uma avaliação da 

atividade junto aos participantes; e o preparo e a entrega dos certificados aos 

participantes. Algumas edições da atividade contaram com a parceria de outros grupos 

PET da UFSM para sua realização. 

Resultados e discussão 

As atividades PET Palestras e Programa Novidades Tecnológicas e Cientificas têm seus 

resultados avaliados de formas distintas. A primeira se dá através da discussão com os 

participantes das palestras e avaliação interna com o grupo PET. Os benefícios 

alcançados com a organização desta atividade são significativos, tanto para os 

acadêmicos, como para a comunidade envolvida, pois as palestras servem para qualificar 

a formação dos alunos, além de aumentar o conhecimento e exercitar o espírito crítico 
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dos participantes, fomentando também a interação entre os alunos e profissionais 

internos e/ou externos à instituição, que dificilmente ocorre ao longo das disciplinas. 

Já a atividade Programa Novidades Tecnológicas e Científicas é avaliada através da 

aplicação de formulários online aos participantes, onde é possível mensurar a 

importância desta. A avaliação junto ao público alvo se dá pela elaboração e 

preenchimento de um formulário, objetivando analisar a atividade em si, critérios como, a 

didática e aprendizado do encontro, a interação e a organização do evento. Estes têm 

comprovado bons resultados e aceitação das edições da atividade pelos discentes e 

coordenação do curso, por trazer como benefícios a complementação dos conteúdos 

curriculares e formação técnica de alunos do curso de Sistemas de Informação. Nos 

gráficos abaixo pode ser verificado um resumo das respostas dos formulários aplicados 

aos participantes. 

Gráfico 1 – Resumo das respostas em relação ao conteúdo dos minicursos 
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Gráfico 2 – Resumo das respostas em relação à pedagogia dos ministrantes 
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Estas atividades também resultam em vantagens para os bolsistas, como o 

aprimoramento da capacidade e da dinâmica pedagógica, e o desenvolvimento da 

atuação coletiva e de ações conjuntas no processo de formação de outros estudantes de 

graduação da UFSM. 

Estas duas atividades em conjunto servem de vanguarda para a transformação e 

aperfeiçoamento do conhecimento, contribuindo para o estabelecimento e a difusão da 

educação tutorial como prática de formação na graduação, formulando novas estratégias 

de desenvolvimento e atualização do ensino no curso de Sistemas de Informação. 

Considerações finais  

As atividades desenvolvidas pelo grupo PET - Sistemas de Informação conduzem e 

propiciam uma troca de conhecimento maior entre os discentes, docentes e profissionais 

de T.I.  Um dos objetivos centrais dos grupos PET é desenvolver o meio acadêmico 

através de ações e eventos que envolvam e aproximem a comunidade. As atividades 

PET Palestras e Programa Novidades Tecnológicas e Cientificas são duas das principais 

atividades realizadas pelo grupo desde sua fundação, estando estas inseridas e 

estabelecidas em meio aos discentes do curso. 

Ao decorrer das edições destas atividades, o grupo busca sempre realiza-las de forma 

mais dinâmica, atingindo todas as expectativas e necessidades dos participantes, 

objetivando construir um curso de excelência na instituição, que forme profissionais 

preparados e atualizados em suas áreas de atuação. 
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Resumo  
 

Este trabalho apresenta o relato de uma experiência de trabalho do Grupo PET Engenharia 

Florestal da UFSM, campus Frederico Westphalen visando divulgação do curso e do 

vestibular da instituição. Esta atividade tinha como objetivo incentivar aos alunos de séries 

finais de escolas de ensino médio da Macro Norte Rio-Grandense e Sudoeste Catarinense, 

optarem por uma instituição de ensino federal e gratuita, de reconhecida qualidade, tendo 

como foco seu curso de Engenharia Florestal no campus de Frederico Westphalen. O 

grupo visitou escolas, nas quais expôs sobre o curso e divulgou material sobre o mesmo, 

no intuito de disseminar a temática da engenharia florestal para alunos concluintes do 

ensino médio de escolas do ensino técnico e cientifico, além da sociedade em geral sobre 

o curso.  
  

Palavras-chave:  Escolas; Informações; Promoção; Sociedade; Vestibular.  

  

Introdução  

Segundo Barreto (1994), a informação é considerada como uma das estruturas 

significantes, com a competência de gerar conhecimento no indivíduo, em seu grupo ou na 

sociedade.  

Divulgar informações é uma forma de disseminar o conhecimento, mostrando às pessoas 

o que vem sendo pesquisado nos dias atuais. A divulgação é um meio de proporcionar a 
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informação e o esclarecimento sobre determinado assunto, podendo desta forma causar 

impacto no público a qual pretende-se levar a informação.   

A escolha do curso a qual o indivíduo pretende exercer como profissão no futuro pode por 

muitas vezes parecer uma tarefa difícil, pois são muitos os questionamentos a serem feitos 

entorno do mesmo, ainda mais quando não se tem conhecimento necessário sobre 

determinada profissão.  

Levando em consideração os aspectos ressaltados, se faz necessário a divulgação do 

curso para que o mesmo seja esclarecido para a sociedade, focando em alunos de séries 

finais de escolas da região, visto que o curso de Engenharia Florestal da UFSM, campus 

de Frederico Westphalen é um curso que está em plena expansão, de qualidade e gratuito, 

porém com um baixo índice na procura nos últimos anos no vestibular, o que nos remete 

aumentar a atenção para esse patamar apresentado.  

Nesse contexto insere-se o Programa de Educação Tutorial (PET), composto por vários 

grupos de alunos espalhados por Universidades do Brasil e subsidiados pelo Ministério da 

Educação. O objetivo global dos grupos PET é promover uma formação ampla e de 

qualidade aos alunos de graduação envolvidos direta e indiretamente com o programa, 

estimulando a fixação de valores que reforcem a cidadania e a consciência ambiental de 

todos os participantes, além de buscar a realização de melhorias nos cursos de graduação 

no qual estão inseridos (BRASIL, 2010).  

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo divulgar junto aos estudantes do ensino 

médio aspectos sobre o curso de Engenharia de Florestal, sanando suas principais dúvidas 

sobre a profissão e apresentando aos mesmo as principais áreas de atuação deste 

profissional.   

  

Material e métodos  

O grupo desempenhou essa atividade desde as inscrições do vestibular do ano de 2013 

até o ano de 2014, ano no qual ocorreu o último processo seletivo através do modelo 

tradicional ingresso por vestibular da UFSM, sendo que para o ano de 2015, a UFSM passa 

aderir o SISU (Sistema de Seleção Unificada). Para o desenvolvimento desta atividade, o 

grupo listou escolas da região do Alto Uruguai no estado do Rio Grande do Sul e escolas 

do Sudoeste do estado de Santa Cataria. Na sequencia, o grupo entrou em contato com 

estas escolas, para agendar visitas as turmas finais, ainda nesse breve contato foi 
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explicitado o propósito da visita, ressaltando a divulgação do curso e mostrando aos 

Coordenadores pedagógicos a importância do conhecimento das áreas e meio acadêmico.  

As visitas constituíram-se em um diálogo com os alunos, expondo a eles a realidade do 

mercado florestal, atribuições, campos de atuação entre outras informações, ainda foi 

distribuindo aos alunos, materiais sobre o curso como: folders, panfletos e adesivos, e para 

a direção foi disponibilizado um DVD, contendo informação sobre a atividade profissional 

do Engenheiro Florestal o qual ficou à disposição de demais interessados.  

Outra questão relevante abordada no contato com os alunos, foi a grande oportunidade de 

entrar em um curso de uma renomada Universidade, além de terem a oportunidade de 

ingressarem em programas educacionais como o cujo PET, além de outros programas que 

eventualmente podem estar vinculados ao curso.  

Após a conversa com os alunos, foi aberto um espaço para discussões, buscando 

esclarecer as dúvidas e estimular a pesquisa e a inscrição dos estudantes no curso de 

engenharia florestal, no processo seletivo do vestibular da UFSM, campus Frederico 

Westphalen.  

  

Resultados e discussão  

Essa atividade não estava prevista no Planejamento Anual do grupo PET-Engenharia 

Florestal, porém observando os baixos índices da procura pelo curso no processo seletivo 

do vestibular 2012, o grupo foi unanime em representar o curso, e divulgar o mesmo, uma 

vez que é uma profissão relativamente pouco difundida na sociedade e por muitas vezes 

confundida com demais cursos. Além de que o curso de Engenharia Florestal na UFSM, 

campus Frederico Westphalen ser um dos cursos (na área) mais novo do Brasil.  

Além da baixa procura, observou-se uma grande evasão de graduandos nos primeiros 

períodos acadêmicos, devido à falta de informação e conhecimento sobre o curso, essas 

informações se tornam preocupantes com o futuro do curso no campus. Para Costa (1991) 

a evasão conceitua-se como a saída do estudante da universidade ou de um de seus 

cursos, de maneira definitiva ou temporária, por qualquer motivo, financeiro, econômico ou 

social, exceto a diplomação. Souza (1999) colabora com Costa (1991) adjetivando a 

evasão no ensino superior como uma problemática e ainda identificando fatores, tipos e 

causas da evasão.  

No entanto, Lobo (2012) indica que o estudo da evasão deve ser adotado como uma 

política governamental geral voltada à qualidade acadêmica. Com os incentivos 
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financeiros, a fim de desenvolver pesquisas e estudos que permitem mensurar com maior 

precisão, quais são as melhores práticas para combater com eficiência a problemática da 

evasão.  

Essa atividade, não contribuiu apenas para a divulgação do curso para o vestibular, mas 

também para levar a informação sobre o que é ser um Engenheiro Florestal, qual o seu 

papel na sociedade, e nesse sentido promovendo a valorização desta carreira que existe 

no Brasil desde 1960, onde foi criado na cidade de Viçosa, Minas Gerais, sendo 

posteriormente transferido para a cidade de Curitiba, Paraná, no final de 1963, fazendo-o 

mais conhecido na sociedade em geral (BANTEL; PINHEIRO; FELICIANO, 2009).  

No geral durante a exposição do curso para os alunos, pode se observar que por muitas 

vezes ficou visível a curiosidade despertada pelos alunos de ensino médio, que se 

mostraram interessados em saber diferenças de cursos afins e outras dúvidas em relação 

a profissão, mercado de trabalho e perspectivas futuras.   

  

Conclusão  

Do ponto de vista em promover a divulgação do curso, pode-se concluir que o objetivo foi 

atingido, teve-se um aumento no número de pessoas informadas, e nesse contexto mais 

pessoas obtiveram informações sobre o curso, a temática e também a respeito da profissão 

de Engenheiro Florestal e qual é a sua função perante a sociedade.  
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Resumo 

O Grupo PET do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria, 

campus Frederico Westphalen, teve como proposta desempenhar o ato de cidadania na 

instituição de caridade Promenor, a partir da realização de oficinas de ensino de forma  

coletiva e voluntária para as crianças carentes do município, durante o ano de 2014.  A 

execução dessa atividade proporcionou tanto para as crianças, quanto para os 

integrantes do Grupo PET, o desenvolvimento de uma relação mútua de troca de valores 

e experiências, além de muito aprendizado, pois como já dizia Guimarães Rosa, “Mestre 

não é aquele que ensina, mas aquele que, de repente, aprende”. 

 

Palavras-chave: Cidadania; Coletividade; Educação; Filantropia; Transformação Social. 

 

Introdução 

A Sociedade Frederiquense de Promoção do Menor – Promenor é uma filantrópica e 

beneficente instituição às crianças carentes do município de Frederico Westphalen, e 

atua há 41 anos nesta cidade. Atende 120 crianças carentes, que frequentam a entidade 

no período inverso ao da escola. De segundas às sextas-feiras a instituição disponibiliza 

várias oficinas, inclusive de informática e taekwondo. Busca de forma contínua, junto às 

empresas e voluntários, parcerias para a implementação de novas atividades destinadas 

às crianças e aos jovens.  

De acordo com Shin e Kleiner (2003), voluntário é um indivíduo que oferece o seu serviço 

a uma determinada organização, sem esperar uma compensação monetária, serviço que 

origina benefícios ao próprio indivíduo e a terceiros. O voluntariado está muito ligado à 

dignidade humana, visto que ele procura minimizar ou resolver problemas, sociais, de 

saúde ou material de quem tem uma dificuldade (COCURUTTO, 2008). Segundo a 
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Organização das Nações Unidas (ONU,2001) a atividade voluntária não inclui benefícios 

financeiros, é levada a cabo atendendo à livre e espontânea vontade de cada um dos 

indivíduos e traz vantagens a terceiros, bem como ao próprio voluntário.   

Filantropia é uma ação de caridade dirigida à comunidade. A filantropia difere de 

responsabilidade social basicamente porque filantropia é uma ação social, seja praticada 

isoladamente ou sistematicamente. Para Morosini e Arauju (2002) filantropia e ação 

social diferem quanto à divulgação, porque na filantropia não se procura associar a 

imagem da empresa ou grupo com a ação social, e nos compromissos de 

responsabilidade social existe transparência na atuação da empresa para multiplicar as 

iniciativas sociais. Sendo assim, buscamos proporcioná-las espaços interativos e 

didáticos, cuja participação foi ativa, despertando o interesse nas crianças em adquirir 

novos conhecimentos e contribuindo de forma significativa na formação ética dessas 

crianças carentes, que acima de tudo, também são agentes da sociedade, indivíduos 

atuantes, capazes de transformar a realidade em que vivem a partir da educação. Para 

Paulo Freire (1989), a educação resulta na transformação e só tem sentido na medida em 

que contribuir para a humanização do homem. Acredita que o homem tem o poder de 

transformar através de seu espírito criador, de seu trabalho e nas suas relações com o 

mundo.  

Os integrantes do Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Engenharia 

Florestal da Universidade Federal de Santa Maria campus Frederico Westphalen, tem 

como objetivo contribuir de forma voluntária na participação de atividades com as 

crianças atendidas pela entidade. 

 

Material e métodos 

Para a realização dessa atividade de extensão extracurricular entre os integrantes do 

grupo PET e as crianças envolvidas na Sociedade Frederiquense de Promoção do 

Menor, elaborou-se um cronograma das atividades que seriam desenvolvidas na sede da 

entidade durante o ano de 2014. Com essa proposta, os petianos dividiram-se em 

pequenos grupos, e a cada quinze dias um grupo deslocava-se até a entidade para 

cumprir as atividades programadas, sendo essas desde palestras, até atividades lúdicas 

relacionadas à educação ambiental e áreas afins. 

O desenvolvimento das atividades procedeu-se da seguinte forma: A primeira atividade 

com as crianças foi a apresentação do Grupo PET ao Promenor, sendo realizada uma 

dinâmica de interação entre a comunidade escolar e os acadêmicos e, posteriormente, 

realizado o plantio de flores ornamentais para embelezar o jardim da entidade, com o 
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intuito de envolver as crianças em tarefas que não são corriqueiras ao dia-a-dia na 

instituição. 

Na segunda atividade, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer a história do 

papel e assim, foram instigados a compreender a importância das árvores no meio em 

que vivemos, bem como seus benefícios explícitos e implicitamente para todos os seres 

vivos. As crianças foram questionadas e estimuladas a pensar nas suas ações referentes 

a educação ambiental, principalmente quanto ao reaproveitamento de materiais com a 

reciclagem. Em seguida, ocorreu à confecção de uma árvore de papel com as próprias 

mãos das crianças, como símbolo de respeito ao meio ambiente e de conscientização 

para a manutenção das árvores no ecossistema. 

A terceira atividade realizada pelos petianos foi abordar a importância de uma 

alimentação saudável, tendo em vista a preocupação das consequências que uma 

alimentação errônea pode causar a saúde, bem como, para a aprendizagem das 

crianças. Então, com a finalidade de incentivar o consumo de alimentos mais saudáveis, 

aderimos às frutas como uma alternativa de estímulo e praticidade na alimentação, onde  

as crianças pintaram desenhos elaborados pelos petianos, após uma breve conversa 

sobre seus hábitos alimentares. 

Na quarta e última atividade, as crianças do Promenor se deslocaram até o campus da 

UFSM em Frederico Westphalen, para conhecer as dependências da universidade e 

especialmente o viveiro florestal, cujo objetivo da visitação foi mostrar-lhes o campus, e 

acima de tudo, estimular a aprendizagem e o interesse das crianças. No término da visita, 

professores e alunos da entidade receberam uma muda de árvore de plátano para 

realizar o plantio em suas residências, e assim, oferecer-lhes um incentivo para 

perpetuação das espécies florestais através do plantio. 

O grupo PET também participou da Campanha Natal Solidário nos anos de 2013 e 2014, 

sendo que esse evento é promovido pela Prefeitura Municipal, Associação Atlética do 

Banco de Brasil de Frederico Westphalen, Promenor e com a parceria da UFSM, campus 

Frederico Westphalen, na qual cada membro do grupo PET Engenharia Florestal, 

juntamente com o seu tutor, presenteou as crianças do Promenor com uma caixa de 

bombom. 

  

Resultados e discussão 

A execução dessas atividades no Promenor contribuiu de maneira expressiva no grupo 

PET, uma vez que engloba vários valores praticamente esquecidos na nossa sociedade 

atualmente, como a solidariedade, a coletividade e o companheirismo, valores que são 
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essenciais para o desenvolvimento da criança. Diante disso, é possível constatar um 

crescimento mútuo, tanto para as crianças do Promenor, como para quem põe em prática 

essa ação, no caso, o grupo PET Engenharia Florestal, que fez muito mais do que levar 

alegria e conhecimento para as crianças carentes da entidade, também se propôs a 

transformar a indignação em ação.  

Sobretudo, as oficinas de ensino no Promenor foram surpreendentes, tendo em vista que, 

a tarefa de ensinar não é fácil e sim trabalhosa, mas para muito além disso, ela foi 

prazerosa, pois através de espaços lúdicos de trabalho, onde se aprende brincando, 

incentivando, estimulando e colaborando para a realização de um bem comum, 

proporcionou aos petianos a oportunidade de sentirem-se instrumentos de sistematização 

da educação e da cidadania, colaborando para a formação de jovens mais críticos e 

atuantes na sociedade, convivendo com as diferentes realidades e necessidades, de 

forma a aprender com as diferenças e lutar por uma causa maior, a transformação social. 

Essa atividade contribuiu de maneira significativa na formação ética e pessoal dos 

petianos envolvidos, proporcionando-os uma visão mais crítica e ampla da sociedade, 

contribuindo na promoção da responsabilidade e compromisso no cumprimento das 

atividades propostas. 

 

Conclusão 

Com o intuito de promover ação social para as crianças carentes no município de 

Frederico Westphalen, o Grupo PET de Engenharia Florestal, pode constatar um 

crescimento qualitativamente significativo durante o período de realização dessa 

atividade, com a certeza de que, é indiscutível a importância de projetos sociais no 

combate à desigualdade social, um mal presente na maioria das comunidades carentes 

do nosso país. 

Os petianos e a comunidade escolar como um todo, tiveram a oportunidade de aprender 

e ensinar através de atitudes simples e voluntárias que fizeram a diferença no cotidiano 

dessas crianças, sendo que, os benefícios não serão somente para a vida desses jovens, 

mas para a sociedade como um todo. 
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Resumo  

Escolher uma profissão nunca foi uma decisão fácil por conta de sua exigência em 

diversos pontos. O conhecimento sobre o curso que se pretende como também a 

relação que se tem com a área é de extrema valia para que esta seja feita de forma 

correta, sem haver prejuízos para a universidade e para o aluno. Dessa forma, 

objetivo do presente trabalho foi efetuar o perfil dos alunos que ingressam no curso 

de Agronomia na UTFPR – Campus Pato Branco, para que haja uma melhor 

preparação para recebê-los, concedendo sugestões e dessa forma fazendo com que 

haja melhorias para estes.  

  
Palavras-chave: Perfil do ingresso; acadêmico, ensino; universidade, objetivo 

profissional.  

  
Introdução  

A escolha de uma profissão nunca foi uma etapa fácil na vida de um estudante. A 

cada dia, a exigência em relação a tal decisão é aumentada, por conta de pontos 

econômicos vinculados ao futuro e o que se deseja, ou até mesmo por pressão, assim 

sendo a profissão cada vez mais eleita de forma precoce e sem conhecimento. Tais 

escolhas de forma não espontânea podem gerar diversos transtornos, tanto para os 

universitários que tem dificuldade de se adaptar, como também para a universidade 

que sofre com problemas como a evasão, que podem chegar até a 40% em alguns 

casos (Marini, 2001). No que se diz respeito às instituições de ensino, estas tem 

grande interesse e preocupação no que se diz respeito a insatisfação dos alunos em 
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relação ao seu curso, sempre buscando novas formas de auxiliá-los de forma rápida 

e eficiente, como por exemplo em orientações profissionais, havendo em muitos 

casos uma reescolha (Moura e Menezes, 2004). Outro fator também tem grande 

influência na escolha e permanência em um curso de graduação é o conhecimento 

sobre o próprio e sobre as oportunidades futuras que estão disponíveis a todos. 

Através do conhecimento da área de atuação, por intermédio da própria instituição, 

nos primeiros dias de aula, pode-se ajudar a definir o pensamento dos futuros 

profissionais do que pretendem fazer na graduação e profissionalmente. Desse modo, 

deve-se também dar grande importância para o que os ingressantes esperam do 

futuro e o que tem preferência de realizar na área, sendo que a universidade tem 

interesse e influência direta nesse quesito, podendo-se investir mais e melhor ou até 

mesmo se moldar conforme o perfil de seus alunos a fim de realizar seu o papel, o de 

formar profissionais. Desse modo, o objetivo do presente trabalho foi o de realizar um 

pequeno diagnóstico dos ingressantes do curso de Agronomia da UTFPR – Campus 

Pato Branco, criando um perfil desses e possibilitando, dessa forma, concedendo 

novas sugestões e posteriormente promovendo possíveis mudanças e melhorias.  

  
Material e métodos  

O diagnóstico de alunos ingressantes foi realizado através dos resultados obtidos em 

um questionário aplicado pelo grupo PET Agronomia, em sala de aula, para os alunos 

ingressos do curso de Agronomia da UTFPR – Campus Pato Branco. O questionário 

foi aplicado em duas turmas do curso, sendo estes ingressantes no primeiro e no 

segundo semestre do ano de 2014. A série de questões foi entregue aos novos 

universitários logo nos primeiros dias letivos, com o objetivo de se evidenciar alguns 

aspectos que envolvem os meios econômicos e sociais, escolhas, perspectivas e 

opinião sobre diversos pontos do curso e da própria universidade em que se está 

inserindo. Dessa forma, tal questionário apresenta perguntas sobre renda, 

escolaridade dos familiares, idiomas, moradia, entre outros. Porém, nesse trabalho 

há um enfoque em relação ao curso de Agronomia e o acadêmico, sendo desse modo, 

realizados questionamentos relacionados à razão de escolha do curso, qual é/era a 

afinidade com a área de agrárias, qual o conhecimento sobre a profissão escolhida, 
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quais eram seus objetivos no decorrer do curso e o que esperam de seu futuro na 

área. Tais questionários foram entregues de forma impressa, de modo que todos os 

alunos que se faziam presentes nas atividades voltadas para o público ingresso do 

curso receberam tal, sendo este entregue no outro dia preenchido.  

  
Resultados e discussão  

 Através dos questionários, nota-se em primeira estância que grande parte dos alunos 

ingressantes tem relação com a área de atuação do curso, ou seja, o meio rural. 72% 

destes sempre residiram no meio rural ou apresentam familiares residindo ou 

trabalhando nessa área. Com tais dados, percebe-se que a grande maioria tem 

ligação com o meio, apresentando um conhecimento prévio sobre a área de agrárias 

e suas atividades. Ainda assim, temos uma porcentagem de pessoas que não 

apresentam um contato tão grande, visto que relataram que apenas residem em área 

urbana e não possuem vinculo algum. Tal fato também deve ser considerado, visto 

que são alunos que podem necessitar de uma ampla e completa visão da profissão. 

Ainda relacionados ao conhecimento e o vínculo com a área, vê-se que a maioria fez 

a escolha por sua própria opção, por julgar que esta seja a melhor opção para si ou 

porque assegura um futuro financeiro, sendo representando por 89%.  Juntamente a 

tal fator, também se integra a forma de escolha do curso, onde 92% sempre quis 

estudar tal ou acha extremamente interessante. É perceptível que a maior parte dos 

acadêmicos tem sua escolha definida por conta de vários quesitos, seja por afinidade, 

escolha própria ou por características da profissão. Vale ressaltar, que ainda 

pequena, mas existente, existe a porcentagem de alunos que estão no curso por uma 

segunda opção ou que estão nesse por influência, devendo ser estadas medidas para 

que estes sejam de alguma forma, auxiliados para que possam tomar suas decisões.  

No que se diz respeito às atividades que desejam exercer e participar dentro da 

universidade se destaca a busca por bolsas de iniciação científica e dedicação a 

atividades de pesquisa ou extensão e estágio, representado por 82%. Tal dado 

fornece o quão os ingressantes são interessados em atividades extracurriculares, o 

que é de extrema valia para a instituição, visto que estes poderão possuir novas 

experiências fora de sala de aula, aliado à desaceleração da especialização precoce. 
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Outro fator analisado foi o focado no futuro, sobre o que esperava sobre este. Não 

houve diferenças tão grandes como nos outros quesitos, mas percebeu-se que 

grande parte, 66%, tem a pretensão de trabalhar após a formação ou seguir uma 

carreira acadêmica, cursando mestrado e doutorado.  Deve-se dar maior valor a tal e 

também amparar tais escolhas, promovendo mais atividades para conhecimento de 

tais áreas, até porque a universidade possui programa de pós-graduação e pode 

auxiliá-los nisso.  

  

Conclusão  

Os ingressantes do curso, em sua grande maioria, se apresentam decidido e com 

conhecimento em relação à área e a profissão. Existem poucos casos de 

desconhecimento ou de segunda opção, porém ainda existem, devendo estes serem 

mais trabalhados pela instituição e seus apoiadores. Há grande interesse no mercado 

de trabalho após a formação e também na área acadêmica, pontos em que a 

universidade tem pleno domínio para incentivar e sustentar.  
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Resumo  

Possuir um curso superior vem sendo cada vez mais um requisito exigido pelo 

mercado de tralhado para corresponder a um bom emprego e salário. Durante muito 

tempo acreditou-se que pessoas oriundas de famílias com melhor renda possuíam 

maiores chances de ingressar em um curso superior com qualidade e em especial 

nas instituições de ensino superior públicas brasileiras. Nos últimos anos o governo 

federal brasileiro têm adotado algumas medidas para facilitar o ingresso no ensino 

superior, a exemplo das cotas para alunos oriundos de escolas públicas e o sistema 

de seleção unificado (SISU). O presente trabalho tem por objetivo conhecer o perfil 

dos acadêmicos que ingressam no curso de Agronomia da UTFPR, Câmpus Pato 

Branco/PR.  

  

Palavras-chave: acadêmico; ensino; perfil do ingresso; universidade; aspectos 

socioeconômicos  

  
Introdução  

O Curso de Agronomia é um dos cursos superiores mais antigos do Brasil, porém o 

curso da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Pato Branco 

(UTFPR/PB) é relativamente novo com pouco mais de 20 anos de história, sendo 

autorizado pelo CEE 110/90 em 28/01/1992 publicado no DOU em 29/01/1992 e 

reconhecido em 16/06/1997 pela Portaria 712 do MEC publicada no DOU 113 em 

17/06/. Ingressar no curso superior de qualidade sempre foi visto como algo distante 

da realidade de muitas famílias brasileiras em virtude das dificuldades e custos. Até 

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

101



 
 

o ano de 2010 para ingressar no curso de Agronomia da UTFPR era necessário o 

candidato ser aprovado no vestibular realizado pela instituição. A partir de 2011, para 

ingressar no curso a instituição passou a adotar o Sistema de Seleção Unificada 

(SISU) criado pelo governo federal a fim de facilitar o ingresso aos cursos superiores 

das instituições públicas. Atualmente são oferecidas 44 vagas por semestres e 

conhecer o perfil do ingressante no curso, torna-se fundamental para a 

compatibilização entre o curso, a instituição de ensino e o perfil do acadêmico, 

contribuindo-se desta maneira com a redução da evasão do curso. Este artigo tem 

por objetivo traçar o perfil dos ingressantes no curso de agronomia da UTFPR/ 

Câmpus PB.  

  

Material e métodos  

O diagnóstico dos alunos foi realizado analisando os dados obtidos pela aplicação de 

um questionário pelo grupo PET Agronomia, em sala de aula, para os acadêmicos 

ingressantes no curso de Agronomia da UTFPR – Campus Pato Branco. O 

questionário foi aplicado em duas turmas do curso, sendo estes ingressantes no 

primeiro e no segundo semestre do ano de 2014. O conjunto de questões foi entregue 

aos novos universitários logo nos primeiros dias letivos, com o objetivo de se 

evidenciar alguns aspectos que envolvem os meios econômicos e sociais, escolhas, 

perspectivas e opinião sobre diversos pontos do curso e da própria universidade em 

que se está inserindo. Dessa forma, tal questionário apresenta perguntas sobre 

renda, escolaridade dos familiares, idiomas, moradia, entre outros. Porém, nesse 

trabalho há um enfoque na correlação do curso de Agronomia e o acadêmico, sendo 

desse modo, realizados questionamentos relacionados à razão de escolha do curso 

qual é/era a afinidade com a área de ciência agrárias, qual o tipo de escola que 

frequentou durante o ensino médio, qual o conhecimento sobre a profissão escolhida, 

quais eram seus objetivos no decorrer do curso, como pretendem se custear durante 

a graduação e o que esperam de seu futuro na área. Tais questionários foram 

entregues de forma impressa de modo que todos os alunos que se faziam presente 

na atividade o receberam e entregaram o questionário respondido no dia seguinte.  
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Resultados e discussão  

Foi verificado que dos ingressantes que responderam o questionário, 75% dos 

acadêmicos cursou o ensino médio em escola pública e apenas 25% vieram de 

escolas particulares. Quanto a sua residência 55,5% permaneceram morando com 

seus pais por residir no município de pato branco ou municípios próximos, que 

viabiliza seu deslocamento entre a instituição de ensino a sua residência diariamente. 

Os demais 44,4% residem em alojamentos coletivos (republicas) com outros 

estudantes. Outro fato marcante é que apenas 8,6% dos acadêmicos possuem 

vínculo com a algum trabalho para custear seus estudos e os demais 91,4% são 

dependentes de sua família ou de doações para se manter na graduação.  

  
Conclusão  

Ingressar em um curso superior vem se tornando uma realidade comum para as 

famílias brasileiras, devido em parte a grande quantidade de cursos criados no últimos 

anos e as facilidades para prestar a seleção e o consequente ingresso no ensino 

superior. Entretanto, para custear seus estudos a renda familiar ainda é um limitante 

bastante sério para poder frequentar um curso superior de qualidade no Brasil. O 

curso de Agronomia é um dos cursos em que a renda familiar torna-se um fator 

preponderante, tendo em vista no caso de Pato Branco, ser um curso em regime 

integral diurno, que em muitos casos inviabiliza o acadêmico de criar possuir algum 

vínculo empregatício para custear seus estudos.  

Pode-se concluir que apesar da grande maioria dos ingressantes no curso de 

Agronomia da UTFPR/PB, serem oriundo de escolas públicas, não pode-se afirmar 

que qualquer aluno de escola pública pode cursá-lo, pois também existe a 

necessidade do suporte da família para o seu sustento durante os estudos. Neste 

sentido, seria necessária a continuidade desta pesquisa ao longo dos anos para 

diagnosticarmos outros aspectos relevantes para a manutenção do aluno no curso, 

tais como, moradia, alimentação, transporte entre outros.   
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Resumo

Visando  uma  inovação  que  trouxesse  algo  desafiador  e  prático  na  elaboração  do

cronograma  da  IV  Semana  Acadêmica  da  Escola  de  Enge  nharia,  o  grupo  PET

Engenharia Civil da FURG buscou na competição de pontes de palito de madeira essas

características além da chance de desenvolvimento de trabalho em equipe e criatividade

para solucionar problemas, competências essenciais para os futuros engenheiros civis.

Palavras-chave: Análise Estrutural; Desafio; Interdisciplinar; Sema na Acadêmica; 

Trabalho em Equipe;

Introdução

Buscando sempre inovar em atividades como a Semana Acadêmica, A I competição de

Pontes  de  Palitos  de  Madeira  (I  CoPPaM)  buscou  desenvolver  nos  acadêmicos

criatividade para solucionar problemas além de habilidade de trabalho em equipe. Para

isso o grupo teve de criar o seu próprio protótipo para poder orientar posteriormente os

participantes da competição. Além de integrar acadê micos de diversos cursos da Escola

de Engenharia

Material e métodos

Para a realização da I CoPPaM (Competição de Pontes de Palito de Madeira) foi preciso 

um estudo preliminar do grupo sobre outras competições de caráter semelhante para a 

elaboração do edital. Neste estão contidas todas as informações relevantes para a 

execução de uma ponte apta a competição, como: vão que a ponte deve vencer, peso 

máximo permitido, materiais que podem ser utilizado s e local de aplicação da carga para 

rompimento. A partir do edital o grupo desenvolveu um protótipo de acordo com o mesmo 

(Figura 01). No rompimento deste protótipo conseguiu-se atingir um limite de carga de 98 

kg sem que houvesse ruptura. Tendo-se em vista que era possível a construção das 

pontes norteadas pelo edital, divulgou-se para os seis cursos da Escola de Engenharia da

FURG: Engenharia Civil, Engenharia Civil Costeira e Portuária, Engenharia Civil
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Empresarial, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecâni ca Naval, e Engenharia Mecânica

Empresarial.  De  maneira  que  o  dia  da  competição  ocorreria  durante  a  IV  Semana

Acadêmica da Escola de Engenharia (Figura 02 e 03). Além disso, o PET-EC entrou em

contato com os professores das áreas de mecânica ge ral e estruturas da Escola, para

que os mesmos ofertassem horários de orientação aos grupos participantes. Assim com o

suporte dos professores e apoio dos petianos para qualquer dúvida relativa ao edital os

participantes teriam a estrutura necessária para co ncorrer.

Figura 01: Protótipo Ponte de Palito de Madeira do Grupo PET-EC

Figura 02: Vão a ser vencido pelas Pontes de Palito de Madeira
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Figura 03: Mesa e Gaiola de pesos utilizadas na quebra das Pontes

Resultados e discussão

No total 18 grupos de diferentes anos dos cursos de graduação foram inscritos. Porém

durante a homologação das pontes para concorrer, duas foram desclassificadas por não

estarem de acordo com o edital. Dos 16 grupos que tiveram suas pontes rompidas, os

grupos que ficaram em primeiro e segundo lugar eram formados apenas por alunos do

quarto ano do curso de Engenharia Civil, sendo que a ponte vencedora resistiu 200 kg. O

terceiro  lugar  ficou  com  um  grupo  formado  apenas  por  alunos  do  segundo  ano  da

Engenharia Civil.

Conclusão

Fica evidente que todos os grupos tiveram grande empenho durante a participação da I

CoPPaM, já que um grupo mesmo sendo formado por alu nos apenas do segundo ano

conseguiu ter melhor desempenho que grupos formados por alunos do terceiro ano. Além

disso  foi  notável  a  aceitação  e  repercussão  da  comp  etição  não  apenas  entre  os

discentes, mas com os docentes e técnicos administrativos da Escola de Engenharia.

Tornando assim a CoPPaM uma competição recorrente nas futuras semanas acadêmicas

da Escola de Engenharia.
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INSERÇÃO DE ATIVIDADES PRÁTICAS COM RECURSOS

TECNOLÓGICOS PARA MELHORAR O PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DOS RECÉM-INGRESSOS NO CURSO DE

EENGENHARIA ELÉTRICA DA UDESC

André B. Leal, Giovanna G. Sponchiado, Lucas Becker, Vinicius P. Casara;

PET Engenharia Elétrica, Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, Joinville,

Santa Catarina, andre.leal@udesc.br

Resumo

Neste  trabalho  descreve-se  uma  atividade  desenvolvida  pelo  grupo  PET  Engenharia

Elétrica  da  UDESC  cujo  objetivo  consiste  em  melhorar  o  processo  de  ensino-

aprendizagem na disciplina de Algoritmo e Linguagem de Programação – ALP, oferecida

no primeiro semestre do curso de Engenharia Elétrica da instituição. Esta atividade visa

também  incentivar  e  aproximar  o  discente  no  estudo  de  sistemas  embarcados,

propiciando  ao  recém-ingresso  um  contato  com  a  prática  em  uma  das  áreas  de

conhecimento do curso. Contempla ainda o objetivo de diminuir os índices de evasão e

reprovação do referido curso. Para tal, é utilizada a plataforma Arduino como ferramenta

de apoio ao ensino de linguagens de programação, em particular da linguagem C.

Palavras-chave:  Evasão; Ferramenta de apoio ao ensino; Linguagem de programação;

Plataforma Arduino; Sistemas embarcados;

Introdução

O curso de Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia de Joinville - FEJ - iniciou

suas atividades no ano de 1972, contando com currículo de onze semestres e 4.093 hora-

aula, o qual se enfatizavam as áreas de Eletrônica e Telecomunicações. Em sua versão

clássica,  o  curso  era  estruturado  cronologicamente  através  de  partições  entre  curso

básico, profissional e específico, divisão na qual o discente permanecia dois anos dentro

da universidade sem que tivesse contato algum com a área técnica escolhida, gerando

desmotivação, reprovações e evasão do curso.

A fim de adequar o curso, em primeira instância, às necessidades do parque industrial

regional sem esquecer, contudo, as tendências nacionais, assim como melhor aproveitar
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o potencial  técnico do corpo docente da universidade,  além de solucionar o problema

anteriormente citado,  em 2000 foi  iniciado um processo de reformulação do currículo

vigente, o qual vigorou apenas no ano de 2008, perdurando até os dias atuais.

Na  nova  divisão,  o  curso  passou  a  abranger  quatro  áreas  de  atuação  profissional:

Automação de Sistemas; Controle e Acionamentos; Eletrônica; e Eletrotécnica. O novo

currículo  prorroga-se por  dez semestres,  distribuídos em 5.184 horas-aula,  das  quais

16,7%  são  destinados  a  disciplinas  optativas,  permitindo  ao  discente  a  flexibilidade

necessária para se aprimorar na área de interesse, entre outras modificações (UDESC,

2012).

Tendo em vista a desmotivação previamente comentada, a nova grade curricular buscou

trazer  disciplinas  dos  núcleos  profissional  e  técnico  aos  semestres  iniciais.  Das

alterações mais significativas,  destaca-se a precipitação das disciplinas que envolvem

lógica booleana e programação,  tais  como Algoritmos,  Álgebra de Boole  e Eletrônica

Digital.

Apesar das boas perspectivas, a antecipação da disciplina de Algoritmo e Linguagem de

Programação mostrou-se um tanto quanto abstrata para os alunos de primeira fase. A

dificuldade encontrada pelos acadêmicos logo no início do curso acabou por incrementar

a desmotivação, fazendo com que em média 70% dos alunos da turma reprovassem e

levando  ao  consequente  desinteresse  por  áreas  que  envolvem  linguagens  de

programação de sistemas, como as disciplinas de Microcontroladores I e II, ambas de

suma importância para a formação de todo engenheiro eletricista.

No  intuito  de  contribuir  para  a  melhoria  na  formação  dos  acadêmicos  do  curso  de

Engenharia Elétrica da UDESC na área apresentada, o grupo PET Engenharia Elétrica

deu início a um projeto de ensino vinculado à disciplina de Algoritmo e Linguagem de

Programação cujo objetivo é, através da utilização de ferramentas de apoio pedagógico

que  aproximam  os  conceitos  abstratos  da  linguagem  de  programação  a  aplicações

práticas  da  engenharia,  preencher  a  lacuna  existente  na  área  de  programação  de

microcontroladores e elevar a qualidade da formação, visando a excelência efetiva dos

concluintes do curso (CASARA et al, 2014).

Devido à simplicidade de sua interface, assim como a grande quantidade de informação

disponível para consulta, a ferramenta escolhida para o desenvolvimento do projeto foi a

plataforma  Arduino.  Nela,  as  dificuldades  pertinentes  à  montagem  do  hardware  são

significativamente minimizadas, permitindo maior foco na programação efetiva.

Materiais e métodos
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Após um semestre de planejamento e discussão junto ao professor da disciplina, onde foi

estudada a melhor  forma de atuação consonando os conceitos  teóricos e práticos,  o

projeto  foi  finalmente  implementado.  As  ações  prolongam-se  pelo  período

correspondente a um semestre letivo, acompanhando as aulas ministradas na ementa da

disciplina de Algoritmos e Linguagem de Programação.

O  projeto  é  executado  por  bolsistas  do  PET  e  conta  com  a  participação  de  outros

discentes  vinculados  ao  curso,  mas  que  estão  em  fases  mais  avançadas  e  já

compreendem  a  importância  dos  tópicos  abordados  na  disciplina.  Ao  início  de  cada

período letivo  é  escrito  um plano de ensino,  o  qual  prevê todos os tópicos  a  serem

abordados, assim como a carga horária prevista a fim de levar o projeto ao êxito. Os

ministrantes  das aulas  são  também responsáveis  por  todas  as  etapas de atividades,

compreendidas  pelas  fases  de  planejamento  e  preparação,  execução  das  aulas  e  a

verificação  dos  resultados.  A  execução  é  sempre  iniciada  por  uma  apresentação

motivacional, na qual além de mostrar aos alunos contemplados projetos interessantes a

serem  desenvolvidos  fazendo  uso  da  plataforma,  é  ressaltada  a  importância  da

persistência na disciplina, tendo em vista não apenas a subsequência da grade como a

utilização  dos  conhecimentos  adquiridos  em  atividades  complementares,  tais  qual

concursos de inovação, campeonatos de robótica, dentre outras opções (CASARA et al,

2014).

O planejamento prevê cinco encontros presenciais de duas horas/aula cada, somadas

com seis hora/aula não presenciais, dedicadas à elaboração do projeto final, de forma a

totalizar 16 hora/aula. Por ser uma plataforma open source e possuir vasto material na

internet,  a  plataforma  Arduino  permitiu,  para  os  encontros  presenciais,  a  criação  de

módulos totalmente compatíveis com a plataforma que contêm dispositivos eletrônicos

prontos,  facilitando  a  montagem do  hardware  e  não  sendo  necessário  conhecimento

prévio na área de eletrônica. Foi desenvolvido também, material didático que contempla a

base teórica, exercícios e exemplos resolvidos. Além do material disponibilizado na forma

de texto, o projeto utiliza módulos didáticos compostos por periféricos como protoboard,

displays LCD, potenciômetros, entre outros, de forma facilitar a montagem de hardware e

tornar visual a programação desenvolvida na interface. Na Figura 1 apresenta-se uma

atividade  presencial  na  qual  os  alunos  estão  colocando  em  prática  os  conteúdos

ministrados. A Figura 2 ilustra os kits levados às aulas.
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Figura 1 – Alunos programando durante a aula Figura 2 - Módulos didáticos para as aulas.

Os primeiros encontros resumem-se à revisão de conceitos já abordados pelo professor

na disciplina.  Tendo preparado os alunos,  o projeto passa a expor os conhecimentos

específicos de Arduino, apresentando exemplos e exercícios. Os exercícios são feitos em

sala  de  aula,  como  mostra  a  Figura  1  onde  os  alunos  estavam  desenvolvendo  a

programação que lhes foi pedida no enunciado no exercício. O projeto final é realizado

em equipe, podendo seu tema ser decidido ao longo das aulas.

Resultados e discussão

A  execução  do  projeto  evidenciou  o  aumento  no  interesse  e  motivação  dos  alunos

mediante  à  disciplina.  No  último  encontro,  após  a  avaliação  dos  projetos  finais,  foi

aplicada uma pesquisa de opinião com o objetivo de averiguar o efetivo resultado. Os

gráficos  1  e  2  apresentadas  abaixo  trazem os  resultados obtidos  com as turmas de

2014/01  e  2014/02.  Os  gráficos  apresentados  estão  normalizados  com  100%

correspondendo ao total de 35 alunos atendidos.

Gráfico 1 e 2 - Pesquisa sobre a influência da atividade na disciplina.

Fonte: Próprio autor
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Os gráficos 1 e 2 comprovam que o projeto colaborou positivamente no aprendizado dos

alunos da disciplina, principalmente pelo fato de serem aulas práticas onde os alunos

devem  se  expor  mais  e  utilizar  o  conteúdo  teórico  para  solucionar  problemas  de

programação (CASARA et al, 2014).

Conclusão

Sendo  assim,  é  notável  a  efetiva  mudança  na  concepção  dos  discentes  diante  dos

problemas encontrados, e a importante participação do projeto na realização desse feito.

Tendo em vista seu pouco tempo de execução e a significativa aceitação pelos discentes,

espera-se que o projeto se consolide ao longo dos semestres de forma a ser inserido na

ementa da disciplina, formalizando o trabalho e potencializando a melhoria do curso de

graduação. Para os próximos semestres, pretende-se estender a carga-horária do projeto

com atividades extra classe, de forma que não afete o andamento da disciplina, a fim de

aprofundar  ainda  mais  o  conteúdo  previsto.  É  visado  também o desenvolvimento  de

bancadas móveis com recursos didáticos, a fim de facilitar ainda mais a montagem de

hardware, dando enfoque na lógica de programação.
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Resumo

Objetivando  a  compreensão  de  propriedades  físicas  do  solo  e  comportamento  das

massas  de  solo  sujeitas  a  vários  tipos  de  forças  foi  proposto  aos  participantes  do

segundo Congresso Nacional dos Grupos PET de Engenharia Civil a confecção de um

modelo de muro de arrimo reforçado. Os participantes foram separados em grupos de até

nove membros para criar taludes estáveis a partir dos materiais fornecidos e regras pré-

estabelecidas. Posteriormente realizou-se a ruptura dos mesmos mediante aplicação de

carga estática. Premiou-se o grupo cujo talude resistiu ao maior carregamento, com livros

didáticos de docentes do Centro de Tecnologia da Universidade Estadual de Maringá. 

Palavras-chave: Geotecnia; Modelos; PBL; Reforço; Solos.

Introdução

Foi apresentada uma problemática sobre estruturas de contenção em solos através da

execução de um modelo de talude reforçado. Talude é uma superfície de solo exposta

que forma um ângulo com a superfície horizontal (Das, 2007). Fornecidos determinados

materiais  as  equipes,  formadas  por  graduandos  de  engenharia  civil  de  diversas

universidades do Brasil, solicitou-se a construção do modelo para posterior teste de carga

estática.
Com  base  na  Aprendizagem  Baseada  em  Problemas  (PBL),  objetivou-se  enfocar  e

motivar a aprendizagem de teorias da mecânica dos solos e engenharia geotécnica e

desenvolver habilidades e atitudes relacionadas ao trabalho em equipe, essenciais no

exercício  da  profissão.  O  problema  foi  introduzido  através  de  uma  palestra  de  um
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especialista na área de geotecnia, seguido da produção dos modelos. Por fim realizou-se

a ruptura dos mesmos e a premiação do grupo que criou o modelo com maior resistência

mecânica.

Material e métodos
A aprendizagem baseada em problemas (Problem Based Learning) é, essencialmente,

um método de instrução caracterizado pelo uso de problemas da vida real para estimular

o desenvolvimento de pensamento crítico e habilidades de solução de problemas e a

aprendizagem  de  conceitos  fundamentais  da  área  de  conhecimento  em  questão.  A

ênfase na aprendizagem de conceitos por meio da colocação de desafios na forma de

problemas relevantes à futura atuação profissional  dos alunos é considerada como o

núcleo  absolutamente  irredutível  da  aprendizagem  baseada  em  problemas.  Nesta

abordagem, os desafios são veículos para a aprendizagem de novos conhecimentos e

para o desenvolvimento de habilidades de solução de problemas, de forma autônoma

(Ribeiro, 2005).
Os muros de solo estabilizado mecanicamente são muros flexíveis que estão se tornando

mais comuns atualmente. Os componentes principais desses tipos de muro são o aterro

de solo granular, o reforço do aterro e a cobertura da face frontal (Das, 2007).
O reforço pode ser de fitas finas de aço galvanizado, geogrelha, ou geotêxtil. Na maioria

dos casos, lajes de concreto pré-moldado são usadas como revestimento. As lajes são

ranhuradas para se encaixarem entre si de tal modo que o solo não possa passar pelas

juntas. O aço fino galvanizado também pode ser utilizado como revestimento quando as

armaduras forem fitas metálicas. 
Foi  proposto  um desafio  de  reforço  de  solos  em  taludes  aos  grupos  de  estudantes

presentes.  Para  tal  desafio  foi  fornecido  aos  grupos  os  seguintes  materiais:  quinze

quilogramas de areia fina, cinco quilogramas de pó de pedra, vinte tiras (2x20 cm) de

jornal,  cinco pedaços de vinte e sete  centímetros  de caibro  (5x5 cm),  uma caixa  de

madeira  (30x30x50  cm)  com  uma  das  faces  (30x50cm)  composta  por  acrílico

transparente com espessura de dois milímetros.  
Os estudantes, reunidos em seus respectivos grupos, deveriam utilizar a totalidade dos

materiais  granulares  para  confeccionar  um  talude  de  altura  mínima  de  vinte  e  dois

centímetros dentro da caixa, devendo utilizar os pedaços de caibro como anteparos e as

tiras de jornal como reforço para o talude. O tempo dado para a construção desse modelo

foi de sessenta minutos e esgotado o tempo iniciou-se o teste de carga. Inicialmente os

taludes foram submetidos a uma carga de oito quilogramas-força correspondente ao peso

de um anteparo colocado na superfície do protótipo para transferir os carregamentos para
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o  mesmo.  Feito  isso,  o  anteparo  recebeu  a  adição  sucessiva  de  cargas  de  um

quilograma-força até a ruptura do protótipo.

Resultados e discussão
Ao fim do teste de carga obtiveram-se os seguintes valores de carga na ruptura para

cada protótipo:
Grupo 1: 44 kgf;
Grupo 2: 26 kgf;
Grupo 3: 76 kgf;
Grupo 4: 47 kgf;
Grupo 5: 49 kgf;

O  grupo  vendedor  foi  o  grupo  3  que  elaborou  um  protótipo  capaz  de  resistir  a  um

carregamento de até setenta e seis quilogramas força.

 Cada um dos seis membros que constituíram o grupo vencedor foi premiado com quatro

livros  didáticos  de  docentes  do  Centro  de  Tecnologia  da  Universidade  Estadual  de

Maringá.  

Em discussões realizadas após o término do desafio os participantes demonstram grande

satisfação  com  o  mesmo  e  se  propuseram  a  realiza-lo  em  suas  respectivas

Universidades. Desse modo espera-se que em um curto período de tempo essa atividade

seja uma prática comum no ensino de Engenharia Civil no Brasil. 

Conclusão
Com base  no  método  de  aprendizagem baseada  em problemas  (PBL)  realizou-se  a

primeira edição do desafio de taludes. As discussões observadas entre os participantes,

durante  a  realização  da  atividade  com  relação  às  técnicas  geotécnicas  a  serem

empregadas na  construção  do modelo,  mostrou o  caráter  educativo  dessa atividade.

Devido aos benefícios como intercambio de ideias e do fomento da criatividade espera-se

que práticas pautadas nessa metodologia tornem-se amplamente aplicadas no ensino de

Engenharia Civil no Brasil. 
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Resumo

O  II  ConPET  Civil  foi  um  congresso  nacional  realizado  pelos  membros  do  PET

Engenharia  Civil  UEM.  O evento  teve como intuito  promover  o  desenvolvimento  dos

grupos (representados pelos congressistas) por meio de discussões e troca de idéias.

Foi um evento realizado entre os dias 12 e 14 de março de 2015 que contou com a

presença de diversos PET’s de todo o Brasil. O congresso foi composto por palestras,

atividades de integração, um desafio para instigar os alunos a aplicar os conhecimentos

de  engenharia  em  uma  competição,  plenária,  apresentação  de  trabalhos  e

compartilhamento de experiências.

Ao  final  do  evento  percebeu-se  a  notória  satisfação  dos  congressistas  por  meio  do

feedback do evento, além do amadurecimento dos grupos representados no congresso -

por meio do intercâmbio de informações proporcionado pelo evento. O II ConPET Civil

contou com a participação de 65 petianos de 6 grupos PET de diversos locais do país.

Palavras-chave: Discussões; Evento; Experiências; Palestras; Petianos.

Introdução

Entre  os  dias  12  e  14  de  março  de  2015  o  PET  Engenharia  Civil  da  Universidade

Estadual  de Maringá (UEM) organizou a segunda edição do Congresso Nacional  dos

PET's Engenharia Civil: o II ConPET Civil - sediado no campus sede da UEM.

Com o intuito de reunir os grupos PET Engenharia Civil de todo o território nacional para

fins de debates e intercâmbio de experiências, a cidade mineira Juíz de Fora organizou a
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primeira edição do ConPET no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

O PET Engenharia Civil da UEM resolveu dar continuidade ao congresso devido ao seu

notório  sucesso e a incrível  experiência  proporcionada  aos congressistas  na primeira

edição do evento.

Na  segunda  edição  do  ConPET  o  PET  Engenharia  Civil  da  UEM  recebeu  petianos

graduandos em engenharia civil  de todo o país para mais uma edição do evento que

pôde  colaborar  com  o  desenvolvimento  dos  petianos  presentes  e  dos  grupos  PET

representados no congresso.

Material e métodos

Desde o final da primeira edição do congresso, na qual decidiu-se que o PET Engenharia

Civil  da Universidade Estadual de Maringá seria responsável  pela segunda edição do

evento, teve início a organização do mesmo. O primeiro passo para a concretização da

ideia foi a criação da identidade visual do evento. Para isso, foram criados a logotipo do

congresso juntamente com os modelos de crachás, pastas, certificados e camisetas.

Em  seguida,  os  petianos  elaboraram  o  cronograma  do  evento  e  selecionou-se  os

palestrantes. Se fez presente os seguintes profissionais: 

Sandro Rogério Lautenschlager - Doutor em Engenharia Civil pela Universidade de São

Paulo  (2006).  O professor  Lautenshlager  adotou um método inovador  na escolha  da

temática  de  sua  palestra,  em que  organizou  uma  enquete  na  qual  os  congressistas

poderiam escolher uma das opções fornecidas pelo professor como tema da palestra. A

opção com mais votos seria o tema da palestra. No caso, os congressistas optaram pela

palestra com a temática "Smart Cities. Uso de Sensores com Transmissão dos Dados em

Redes sem Fio no Monitoramento de Redes de Distribuição de Água".

Romel  Dias  Vanderlei -  Chefe  do  Departamento  de Engenharia  Civil  da  UEM.  Foi  o

palestrante  da  noite  de  abertura  do  congresso,  abordando  a  temática  “Concretos

Especiais: Conceitos e Aplicações".

Hugo Sefrian Peinado – Mestre em Engenharia Urbana pela UEM, abordou a temática

"Produção em Estruturas em Concreto Armado em Edificações" em sua palestra, que foi

proferida na manhã do segundo dia de evento.

Jeselay Hemetério Cordeiro dos Reis - Tutor do PET Engenharia Civil da UEM. Proferiu

uma palestra sobre taludes, que viria a ser útil na confecção de um protótipo de talude

em um desafio proposto pelos petianos organizadores do congresso;

No  primeiro  dia  do  congresso,  foi  feito  o  credenciamento  dos  congressistas  e  a

apresentação do local ao qual ficariam alojados. Em seguida, os integrantes do evento
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foram deslocados ao bloco C67 situado no campus sede da Universidade Estadual de

Maringá para a abertura do evento e a palestra da noite de abertura.

Na manhã do segundo dia o evento contou com mais duas palestras ministradras pelo

Profº Dr.  Sandro Lautenshlager e pelo Eng. Msc. Hugo Sefrian Peinado.  Na tarde do

mesmo dia realizou-se uma palestra com o Prof. Dr. Jeselay Reis, na qual ministrou uma

breve introdução sobre taludes, para que os alunos pudessem aplicar os conhecimentos

obtidos nessa palestra em um desafio conhecido como Desafio do Talude.

No último dia do evento os grupos PET presentes compartilharam suas experiências por

meio  de  apresentações  ilustradas  com  slides  e  debateram  entre  si  as  dificuldades

encontradas pelos grupos em uma plenária. Com isso, encerrou-se o II ConPET Civil.

Resultados e discussão

Por  meio  do  feedback  enviado  aos  congressistas,  os  petianos  organizadores

consideraram  cumprido  o  objetivo  inicial.  Os  participantes  do  evento  se  mostraram

satisfeitos com os temas das palestras, com o formato do evento e com a infraestrutura

oferecida,  de acordo com as respostas recebidas por e-mail.  Ainda de acordo com o

feedback, 64% dos congressistas avaliaram o grau de satisfação com o evento como 5

(em uma escala de 1 a 5) que representa estar muito satisfeito. Outros 36% avaliaram

como 4 o grau de satisfação. Nenhum dos congressistas classificaram como 1, 2 ou 3 o

nível de satisfação, o que comprova que o evento realmente atendeu as expectativas.

Desta forma,  o PET Engenharia  Civil  da UEM atingiu  o objetivo  de contribuir  para a

elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação, explicitado na

Portaria  nº  976-2010-MEC  e  ratificado  na  Portaria  nº  343-2013-MEC,  por  meio  de

palestras com assuntos inovadores sobre áreas diferentes da engenharia.

Os  integrantes  do  PET  envolvidos  diretamente  com  a  organização  desse  evento

obtiveram crescimento pessoal em relação à integração uns com outros e trabalho em

equipe, principalmente. Além disso, todos adquiriram experiência na preparação de um

evento dessa magnitude, preparando os integrantes do PET para experiências de maior

abrangência.

Conclusão

O projeto do evento foi concluído com muito sucesso. O objetivo de proporcionar aos

congressistas  uma  experiência  diferenciada,  e  ainda  trazer  assuntos  que  não  são

abordados com muita profundidade pela grade curricular do curso de Engenharia Civil da

UEM, foi atingido com êxito.
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A integração entre o PET Engenharia  Civil  UEM e os demais  petianos presentes no

congresso foi um dos pontos mais gratificante para os petianos. 

Porém, pretende-se poder contar com a presença de mais grupos PET Engenharia Civil

de outras regiões do país, principalmente das regiões Norte e Nordeste, que nesta edição

do evento não foram representadas por nenhum PET Engenharia Civil.

Agradecimentos

A  organização  do  II  ConPET  Civil  agradece  todos  os  congressistas  que  puderam

desfrutar do evento, principalmente os petianos da UFPR, que serão responsáveis pela

organização  do  III  ConPET  Civil.  Além  disso,  agradece  a  todos  os  funcionários  da

ADUEM, que se responsabilizaram por zelar o local  no qual os congressistas ficaram

alojados, e aos palestrantes que puderam colaborar com o evento.
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Resumo 

O XIII Ciclo de Seminários se propõe a oferecer aos alunos de graduação uma visão não 

tradicional de temas importantes para sua futura profissão, buscando evidenciar a função 

social do Engenheiro Civil. Para tanto, foi definido o tema geral do XIII Ciclo de 

Seminários: Infraestrutura brasileira. Este foi dividido em três subtemas - Potencial 

Energético Brasileiro, Saneamento Básico e Potencial Ferroviário Brasileiro, estudados 

em profundidade pelos petianos responsáveis pelas palestras do Ciclo de Seminários. No 

decorrer das palestras, foi possível observar o crescimento do interesse dos alunos de 

graduação sobre os desafios de atuar como Engenheiro Civil em um mundo que preza, 

cada vez mais, por sustentabilidade e comprometimento social. Também houve grande 

crescimento dos conhecimentos técnicos, pensamento crítico, oratória e didática dos 

petianos palestrantes. 

 

Palavras-chave: educação; engenharia; palestras; pesquisa; oratória. 

 

Introdução 

Atualmente, o curso de Engenharia Civil tem uma abordagem muito técnica sob os temas 

pertinentes ao profissional da engenharia, faltando na maioria das vezes um olhar 

holístico sobre os objetos de estudo do Engenheiro. Perante essa situação, o XIII Ciclo 

de Seminários propôs-se a oferecer palestras que trouxeram aos alunos de graduação 

uma percepção técnica e social do tema infraestrutura brasileira.   

Além disso, o projeto teve como objetivo aprimorar a oratória e didática dos petianos, 

principais ministrantes das palestras, assim como desenvolver a capacidade de pesquisa, 

síntese e organização de informações. 
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Material e métodos 

Dentro do tema do XIII Ciclo de Seminários foram definidos três subtemas: Potencial 

Energético Brasileiro, Saneamento Básico e Potencial Ferroviário Brasileiro. Os seguintes 

grupos de petianos desenvolveram pesquisas de revisão bibliográfica e elaboraram 

palestras que foram ministradas entre os dias 12/05/2014 e 16/05/2014: Felipe Augusto 

Bertolini e Gabriela Becker Domingues responsáveis pelo primeiro subtema; Kemmylle 

Sanny de Matos Ferreira e Waldney Bruno Lima de Araújo responsáveis pelo segundo 

subtema; Arthur Guilherme Bonato e Matheus Silva Freitas responsáveis pelo terceiro 

subtema.  

As palestras buscaram mostrar um panorama geral da posição atual da infraestrutura 

brasileira e dos rumos que o país pretende tomar nos próximos anos, evidenciando o 

papel do Engenheiro Civil não apenas como técnico das obras que irão ocorrer, mas 

também como agente transformador da sociedade. 

O Ciclo de Seminários também contou com a participação de dois palestrantes externos: 

Luciano Pizatto, presidente da Compagás que ministrou no dia 13/05 a respeito da 

“Matriz Energética Mundial e os Novos Horizontes Geossociais desta Nova Matriz” e 

Miguel Augusto Zydan Sória, ex-presidente da Usina de Itaipu, que ministrou no dia 15/05 

acerca da “Importância dos Reservatórios de Água para o Desenvolvimento do Brasil”. 

O Ciclo de Seminários foi avaliado pelo público por meio de questionários online, estes 

questionários evidenciaram a importância deste ciclo para os discentes que participaram 

do evento. 

 

Resultados e discussão 

O XIII Ciclo de Seminários teve grande presença dos alunos de graduação, em cada 

palestra foi possível ver o interesse dos discentes em se aprofundar nos temas 

apresentados. Foi confirmada, portanto, a grande demanda de abordar temas técnicos da 

Engenharia a partir de um ponto de vista socioambiental, instigando o pensamento crítico 

e responsabilidade social nos futuros engenheiros. 

Ademais, observou-se grande crescimento dos petianos palestrantes, não apenas em 

relação aos temas que pesquisaram, mas também na capacidade de se expressar, 

ensinar e sintetizar informações. 

Os alunos do PET Engenharia Civil passam por um curso de oratória quando ingressam 

no grupo. O Ciclo de Seminários é uma prova importante para os alunos palestrantes, 

pois trata-se de apresentações feitas em auditório com a participação de cerca de 100 

pessoas como plateia. Desse modo, o desafio para o petiano é muito grande e passar por 
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isso é realmente muito importante para o aluno testar sua capacidade de oratória e obter 

confiança na sua arguição. 

Conclusão 

• Os alunos de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná, necessitam de 

atividades que estimulem o seu senso crítico, de modo a formar profissionais com maior 

capacidade de pensar no impacto social que sua atuação pode ter. 

• O XIII Ciclo de Seminário foi muito bem aceito pelo público de modo que as 

avaliações realizadas por questionários indicaram um balanço geral positivo desta 

atividade. 

• A evolução dos integrantes do grupo com a realização deste projeto foi 

satisfatória, como integrantes exercitando suas capacidades de iniciativa, oratória e 

organização. 
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Resumo 

 

No ano de dois mil e quatorze (2014), nosso país sediou um dos eventos com maior 

alcance mundial, a Copa do Mundo. Curitiba, inclusive, foi alvo de muitas obras voltadas 

à infraestrutura para os jogos e para os estrangeiros. Aproveitando esta oportunidade, o 

grupo PET Civil UFPR organizou um Circuito de Palestras que abrangeram diversas 

áreas: desde a técnica das obras até o impacto social do evento. Tais palestras elevaram 

muito o conhecimento dos participantes, que, em maioria, eram alunos do curso de 

Engenharia Civil. 

 

Palavras-chave: engenharia civil; infra estrutura; mega eventos; obras; técnica. 

 

Introdução 

Em dois mil e quatorze houve a Copa do Mundo de Futebol no Brasil. Por Curitiba ser 

uma das cidades-sede dos jogos, nos últimos anos, houve diversas mudanças na 

infraestrutura da cidade por exigência da própria FIFA (Federação Internacional de 

Futebol), além da reforma da Arena da Baixada, reforma de alguns terminais de ônibus e 

outras intervenções menores em outros âmbitos. 

A área de Engenharia Civil esteve diretamente envolvida na preparação do evento, o que 

tornou-se um objeto de grande interesse para os graduandos de tal curso da 

Universidade Federal do Paraná. Diante desta situação, o Programa de Educação 

Tutorial de Engenharia Civil da UFPR viu como oportunidade chamar profissionais da 

área envolvidos no evento para trazer mais informações e conhecimento aos 

interessados. 

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

123



 

 

 

 

 

 

Material e métodos 

O Circuito promoveu quatro palestras ao longo do ano de 2014, sendo duas delas antes 

da realização da Copa do Mundo de Futebol e as outras duas depois, criando uma 

sequência cronológica de apresentações. 

A primeira palestra ocorreu no dia vinte e três de abril de dois mil e quatorze, no Auditório 

do CESEC (na UFPR), ao meio-dia. Tal evento teve como ministrante o Prof. Dr. Sérgio 

Scheer e abordou um Panorama Geral das obras da Copa do Mundo e o legado dela 

para Curitiba. O referido palestrante coordenava na época um projeto de pesquisa 

multidisciplinar para a avaliação do legado da Copa do Mundo para a cidade de Curitiba, 

um projeto patrocinado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Este projeto de pesquisa envolveu a área de avaliação de 

estruturas, durabilidade das edificações, intervenções na mobilidade urbana, engenharia 

de segurança e elétrica, além de uma avaliação no impacto no turismo da cidade. 

A segunda palestra foi realizada no dia dezenove de maio, no Auditório Léo Grossman da 

UFPR, ao meio-dia. A palestrante foi a Prof.ª Dr.ª Olga Lucia C. de Freitas Firkowski e 

teve como tema “O Estádio, a Ponte, a Avenida e a Cidade: Reflexões sobre as Obras da 

Copa em Curitiba”, levando os ouvintes a uma contemplação dos aspectos sociais 

envolvidos no megaevento. 

A terceira palestra aconteceu no dia vinte de agosto, no Auditório do CESEC, também ao 

meio-dia. Esta teve como tema “Obras da Mobilidade Urbana”, abrangendo, também, 

todos os custos envolvidos na Copa do Mundo em Curitiba, ao passo que a palestra 

ocorreu no pós-evento. A ministrante da vez foi a Prof.ª Dr.ª Márcia de Andrade Pereira, 

Professora especializada na área de trânsito urbano e também integrante do Projeto 

Coordenado pelo Prof. Sérgio Scheer. 

A quarta, e última, palestra do Circuito ocorreu no dia dois de outubro de dois mil e 

quatorze, no Auditório do CESEC e, mais uma vez, ao meio dia. O PET Civil UFPR 

convidou a Eng.ª Suzana Costa, do IPPUC (Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano 

de Curitiba) para fechar o Circuito. A palestra teve como tema principal “O Legado da 

Copa para Curitiba” e englobou o que a cidade realmente ganhou com o evento, 

incluindo, também, os principais custos. 
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Toda a divulgação do Circuito foi realizada através de cartazes colados nos corredores 

dos blocos de aula e com teasers no Facebook. 

 

 

 

Resultados e discussão 

O Circuito de Palestras da Copa do Mundo 2014 atingiu um grande público da 

graduação, incluindo muitas pessoas que não costumavam participar das atividades do 

Programa de Educação Tutorial de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná. 

Sendo assim, muito mais alunos tiveram conhecimento da atuação do PET Civil. Para ser 

ter ideia, foram cerca de 300 inscrições contando as 4 palestras. 

Além do mais, todas as palestras trouxeram novas informações de diversas áreas 

envolvidas na Copa do Mundo, inclusive o lado social das obras (na palestra da Prof.ª 

Dr.ª Olga Firkowski) e, portanto, trouxe mais conhecimento ao público. 

O evento também foi uma oportunidade para o PET Civil da UFPR fomentar um canal de 

comunicação com o IPPUC, o que pode ser útil para futuras atividades do Programa. 

As palestras foram bem avaliadas pelos participantes e isso leva a crer que a 

contribuição para a graduação foi muito relevante. 

 

Conclusão 

• O Programa de Educação Tutorial pode agir como catalizador de discussões 

voltadas a prática de engenharia, usando motivos do dia a dia da sociedade, de modo a 

complementar a formação acadêmica obtida em sala de aula.  

• Desenvolver um projeto voltado a Copa do Mundo foi uma estratégia de sucesso, 

pois o tema é de interesse de muitos graduandos e as obras de engenharia relacionadas 

a Copa do mundo são em geral de elevado destaque, como intervenções no transito das 

cidades, execução de viadutos e estádios de futebol. 
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COMPETIÇÃO DE CATAPULTA TREBUCHET
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Vítor Hugo Torzecki Bigolin

PET Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio

Grande do Sul, roberto.rios@terra.com.br

Resumo

A catapulta proposta aos alunos é inspirada em um projeto de autoria de um professor de

Mecânica  Vetorial  da  universidade.  Algumas  modificações  foram  estabelecidas  para

tornar a atividade viável, como o uso de madeira balsa e a redução nas dimensões da

catapulta, bem como a dispensa da apresentação de cálculos matemáticos. Assim sendo,

para a atividade os alunos se reúnem em grupos e após as instruções recebidas pelos

integrantes do PET e com o material em mãos começam a construção de uma catapulta,

cujo  objetivo  é  lançar  um projétil.  Para  isso,  os  alunos  podem mudar  uma série  de

variáveis e fazer testes para averiguar qual combinação consegue maximizar a eficiência

da catapulta. No dia do lançamento, há a premiação do grupo que for o primeiro colocado

em cada  uma das  três  categorias:  lançamento  de  maior  distância,  melhor  média  de

lançamentos e catapulta com melhor eficiência energética.

Palavras-chave: Aplicação; engenharia civil; disputa; lançamento; projeto.

Introdução

A ideia inicial do projeto de construção da Catapulta Trebuchet partiu de petianos que,

durante ao cursar a disciplina de Mecânica Vetorial, foram desafiados pelo professor a

construir esse tipo de catapulta, visando a aplicação dos conhecimentos obtidos em aula.

Devido  ao  grande  aproveitamento  obtido  pelos  alunos  e  ao  sucesso  do  projeto,  foi

proposta a  sua aplicação  para os calouros  da faculdade,  através de catapultas  mais

simples, que servissem como atividade prática e motivadora, procurando diminuir os altos

índices de desistência inicial do curso.
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Os  primeiros  quatro  semestres  do  currículo  de  Engenharia  Civil  são  destinados  à

formação básica dos calouros, onde a maoria das disciplinas incluí física e cálculo, parte

muito teórica que foge de qualquer semelhança com o futuro de trabalho da engenharia.

Devido a isso, muitos alunos ficam desmotivados e acabam desistindo do curso, mesmo

sem conhecer as verdadeiras atribuições de um Engenheiro Civil.

Para  melhorar  esse  cenário,  o  grupo  propôs  o  projeto  de  construção  de  Catapultas

Trebuchet,  onde  alunos  do  primeiro  ano  do  curso  são  desafiados  a  construir  esses

modelos,  aplicando  conhecimentos  já  adquiridos  e  outros  passados  nas  aulas  de

montagem. No final, participam de uma competição para testar a eficiência da catapulta.

Material e métodos

O projeto da catapulta Trebuchet consiste em uma estrutura treliçada que serve como

base para o braço e o contrapeso. O tipo utilizado é o que usa gravidade, ao invés de

força elástica, para propelir o braço lançador e então o projétil, por isso nenhum material

elástico  pode  ser  utilizado  na  sua  confecção.  O  projétil  fica  acondicionado  até  o

contrapeso  cair,  lançando-o.  Em nosso  projeto,  o  contrapeso  possui  mil  gramas  e  o

projétil dez gramas e a treliça é feita de madeira balsa e cola para madeira.

Baseados em medidas e testes realizados em softwares estruturais, um modelo reduzido

mas bastante eficiente foi determinado pelo grupo e seu modelo é impresso em CAD,

servindo como base para a construção da catapulta.

Além desse modelo, também é fornecida uma apostila, confeccionada pelo grupo. Essa

apostila  conta com um regulamento,  que define especificações técnicas,  normas para

apresentação  da  catapulta,  normas  para  realização  do  lançamento,  cronograma  de

atividades e mais informações. Além disso, conta com o projeto, especificando as peças e

ordem de montagem, algumas dicas,  planejamento e critérios de avaliação.  O projeto

pode ser feito seguindo-se fielmente o que está descrito na apostila, mas motivamos os

alunos a buscar novas soluções mais eficientes e pesquisar métodos mais criativos e

inovadores.

Primeiramente, é realizada uma aula expositiva e de entrega do material, para uma rápida

explicação dos conceitos e regras previstos na apostila. Em seguida, são marcadas aulas

de montagem, onde ajudamos os alunos a iniciar a catapulta, tirar possíveis dúvidas e

também disponibilizar um local para o encontro dos grupos.

No dia da competição, um campo é montado com medidas de cinco metros de distância e

estas são aferidas com o uso de uma trena na hora do lançamento. Cada grupo faz três

disparos, posicionando a catapulta no local demarcado. A ordem do lançamento é feita
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conforme a ordem de entrega das catapultas. Serão realizadas três premiações, sendo

elas o disparo com maior alcance, medida da posição inicial das catapultas até a posição

de parada do projétil; o mais alto disparo médio, com uma média aritmética das distâncias

dos três disparos e o melhor rendimento energético. Este último é calculado através da

energia potencial,  medida através da altura do contrapeso antes e depois  do disparo

transformando-se idealmente em energia cinética. Com isso, é feita uma razão entre a

distância ideal e a média dos disparos real, atingindo-se uma porcentagem de eficiência

energética.

Resultados e discussão

Na primeira e única edição da competição realizada, já observamos grande empenho dos

alunos  e  trazer  novas  ideias  e  testar  métodos  novos  para  melhorar  a  eficiência  da

catapulta. Os alunos em geral seguiram o projeto, que define o corpo da catapulta, mas a

inclinação do braço de lançamento e sua massa, assim como a altura do contrapeso, que

são  itens  de  grande  influência  para  o  bom  desempenho  da  catapulta,  foram  muito

explorados  pelos  alunos.  A  catapulta  com  maior  distância  de  disparo  atingiu  15,38

metros, sendo a mesma a fazer a melhor média de lançamentos, de 14,21 metros. A

catapulta com maior eficiência energética atingiu a marca de 32,59%.

Conclusão

Acreditamos que o projeto tenho sido muito proveitoso para os alunos que participaram,

pois além de poderem trabalhar em grupo e desenvolver novas ideias, puderam colocar

em práticas conhecimentos teóricos através de uma atividade muito divertida.

Todos  os  objetivos  da  atividade  foram  atingidos  com  sucesso,  visto  que  houve  a

participação  dos  alunos  foi  extremamente  motivada  e  criativa.  Esperamos  que  as

próximas edições possam contar com a participação de mais alunos e ter catapultas cada

vez mais eficientes.

Agradecimentos
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Resumo

A fim de promover o conhecimento de cada uma das 41 (quarenta e uma) disciplinas

eletivas existentes na Engenharia de Materiais da UFRGS, onde o graduando tem que

escolher, em média, 10 (dez) delas ao longo da graduação, o Programa de Educação

Tutorial  deste  Curso  resolveu  promover  uma  medida  para  que  os  alunos  pudessem

conhecê-las  e,  assim,  decidirem  as  que  mais  adequadamente  se  encaixem  em  sua

necessidade pessoal de formação acadêmica.

A criação do projeto intitulado:  “Conhecendo as Disciplinas Eletivas da Engenharia de

Materiais UFRGS” reuniu os professores ministrantes das disciplinas eletivas para que

eles discorressem em pequenos vídeos - não maiores do que cinco minutos - sobre a

disciplina ministrada. O vídeo, depois de finalizado, é colocado em meio virtual e tem seu

acesso  livre,  os  alunos  são informados  sobre  o  mesmo,  que  pode  ser  acessado  de

qualquer computador em qualquer lugar do planeta a qualquer momento.

Palavras-chave: Entrevista; Internet; PET; Professores; Vídeo.

Introdução

A fim de promover o conhecimento de cada uma das 41 (quarenta e uma) disciplinas

eletivas existentes na Engenharia de Materiais da UFRGS, onde o graduando tem que

escolher, em média, 10 (dez) delas ao longo da graduação, o Programa de Educação

Tutorial (PET) deste Curso resolveu promover uma medida para que os alunos pudessem

conhecê-las  e,  assim,  decidirem  as  que  mais  adequadamente  se  encaixem  em  sua

necessidade pessoal de formação acadêmica.

Ao passar dos semestres, quando o projeto estiver consolidado, será feita uma pesquisa
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quantitativa de opinião sobre a real influência dos vídeos de disciplinas eletivas para com

os alunos que estavam aptos a cursar alguma das disciplinas eletivas informadas nos

vídeos. Dessa forma, a real magnitude dos vídeos poderá ser observada, ou não, pelo

PET Engenharia de Materiais da UFRGS.

Material e métodos

Para a filmagem será usada uma câmera filmadora semi-profissional da marca Canon,

modelo  i3,  lentes  que  acompanham  o  modelo  de  venda.  Será  usado  também  um

microfone de lapela simples de marca desconhecida à pilha. E um tripé como suporte à

câmera, os vídeos serão editados posteriormente com o auxílio do software Sony Vegas

PRO 11.0 HD. Depois de formatados os clipes (vídeos) serão carregados no sítio-livre

YouTube,  onde  o  canal  do  Pet  Engenharia  de  Materiais  UFRGS  os  disponibilizará

livremente  aos  seus  alunos  e  demais  usuários  de  internet  que  tenham  interesse  de

assisti-los.

Em um primeiro momento, no segundo semestre de 2014, foram filmados 8 (oito) vídeos

e a intenção é que sejam filmados uma média de outros 8 (oito) vídeos por semestre, até

o findar do ano de 2016, quando o projeto será encerrado com todas as 41 (quarenta e

uma) disciplinas eletivas da Engenharia de Materiais da UFRGS documentadas e abertas

aos seus alunos.

Ao final do projeto, ou um pouco antes deste, será feita uma pesquisa quantitativa de

opinião,  cujo  objeto-alvo  da  pesquisa  será  justamente  os  alunos  da  Engenharia  de

Materiais afetados de alguma forma pelos vídeos, onde esses poderão expressar suas

opiniões,  sugestões  e  críticas  ao projeto.  Com base  nisso  o  mesmo ainda  poderá  e

deverá ser melhorado a fim de que qualquer um dos quase 300 (trezentos) alunos, a

qualquer  momento  do  tempo-espaço,  em  qualquer  residência,  junto  com  qualquer

computador que esteja conectado com a rede mundial  de computadores ao redor do

globo terrestre, tenha a possibilidade de conhecer o que se passa exatamente em cada

disciplina eletiva do curso, se este assim desejar.

Resultados e discussão

Como o  projeto  ainda  é  muito  incipiente,  tendo  seu  início  datado  de  menos  de  um

semestre atrás, resultados oriundos do projeto ainda não puderam ser verificados. Esse

cenário será mudado ao longo dos próximos semestres, onde mais vídeos serão filmados
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e mostrados aos alunos  que,  assim,  poderão escolher  as  disciplinas  eletivas  de sua

escolha. Após, será feita uma pesquisa quantitativa de opinião para saber a profundidade

do auxílio dos vídeos gravados aos graduandos de Engenharia de Materiais.

Conclusão

A priori, é possível dizer que o grupo cumpriu seu objetivo de divulgação do Curso para

os alunos, porém só é possível ter melhor noção do resultado no momento em que mais

vídeos tiverem sido filmados e divulgados e feita uma pesquisa de opinião com os alunos

atingidos. Porém, resultados reais da melhoria na divulgação promovidas pelo PET só

podem ser avaliadas com mais tempo de trabalho e através do número de alunos que

informarem de algum modo, que utilizaram dos vídeos feitos pelo PET para o curso de

Engenharia de Materiais nos próximos anos.
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Resumo

Sentindo  necessidade  de  melhorar  o  ambiente  utilizado  para  a  prática  de  atividades

esportivas dentro da Universidade Federal  de Santa Catarina,  o Centro de Desportos

(CDS) da universidade procurou o grupo PET/ECV para o desenvolvimento de um projeto

de cobertura das quadras pré-existentes. Percebendo as péssimas condições que o local

se encontrava, o grupo PET sugeriu que fosse elaborado um projeto de revitalização do

espaço.

Para o desenvolvimento do projeto, foi necessário realizar atividades de pesquisa, ensino

e extensão. Dessa forma, foi possível trabalhar com a indissociabilidade da tríade ensino,

pesquisa e extensão, um dos princípios da filosofia PET.

Palavras-chave:  Acessibilidade;  Ginásio  poliesportivo;  Indissociabilidade;

Interdisciplinaridade; Sustentabilidade.

Introdução

O  PET,  Programa  de  Educação  Tutorial,  é  fundamentado  no  desenvolvimento  de

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Como um de seus princípios, o programa visa

a indissociabilidade destes três pilares, buscando projetos que abranjam as três áreas de

atuação.  Através  do  trabalho  desenvolvido,  foi  possível  vincular  ensino,  pesquisa  e

extensão em uma única atividade.

O projeto  elaborado  para  o  Complexo  Desportivo  da  Universidade  Federal  de  Santa

Catarina (UFSC) trata da revitalização do espaço de quadras esportivas do Centro de

Desportos (CDS) da universidade. O espaço existente é utilizado pelo Colégio Aplicação,

para suas atividades de Educação Física e pela comunidade do entorno, em projetos
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desenvolvidos pelos alunos de graduação, ainda sendo uma área de utilização pública.

Atualmente,  o  local  encontra-se em péssimo estado de conservação,  ficando,  muitas

vezes, impossibilitado de ser utilizado, principalmente em dias de chuva.

Sendo assim, o projeto tem como objetivo proporcionar uma melhoria no ambiente do

Centro de Desportos da universidade, visando o bem estar dos usuários do local. Para

isso, ele está sendo desenvolvido segundo as normas técnicas da Associação Brasileira

de Normas Técnicas – ABNT. Busca-se a criação de um espaço que seja acessível e o

mais autônomo possível, evitando custos com manutenção e garantido a durabilidade de

seus componentes.

Visando  uma  diminuição  na  quantidade  de  erros  no  projeto,  consequentemente,

aumentando sua qualidade, ele está sendo elaborado através de programas que utilizam

o  conceito  de  BIM  (Building  Information  Modeling).  Dessa  forma,  os  bolsistas

participantes foram apresentados a um novo processo projetivo, que trabalha integrando

profissionais de diversas áreas.

Durante  o  desenvolvimento  do projeto  diversas  atividades  foram realizadas.  Surgiu  a

necessidade de aprimorar  os conhecimentos  dos bolsistas participantes,  efetuando-se

cursos de alguns softwares necessários, bem como criando parcerias com outros grupos

PET da própria universidade.  Ainda dentro do PET/ECV, criou-se grupos de pesquisa

para levantar informações sobre diferentes áreas de estudo.  As conclusões que cada

grupo obteve foram, posteriormente, apresentadas a todo o grupo.

Com isso, tem sido possível desenvolver um projeto de qualidade, e ao mesmo tempo ter

contato com alguns conteúdos de forma mais consolidada que a apresentada no curso de

graduação.

Material e métodos

O projeto para a criação de um complexo esportivo surgiu através de uma parceria da

Reitoria  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  com  o  grupo  PET/ECV,  e  foi

constituído de várias etapas. Em um primeiro momento, foi feita uma avaliação do local

onde  a  edificação  será  concebida.  Posteriormente,  realizou-se  um  levantamento

topográfico a fim de compreender melhor o ambiente, avaliar os limites do local, entender

os entornos a fim de não prejudicar o meio existente e buscar as melhores alternativas

para satisfazer as necessidades da universidade e da sociedade que utiliza este espaço.

Verificou-se que as quadras existentes estavam em péssimo estado, colocando em risco

os usuários do local. Além disso, foram feitas pesquisas, em parceria com o Programa de

Educação Tutorial de Educação Física (PET/EFI), a fim de compreender melhor as
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necessidades dos usuários do Centro de Desportos, bem como dos alunos do Colégio de

Aplicação  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  que  irão  utilizar  o  complexo

esportivo.

Após a primeira etapa, o Programa de Educação Tutorial de Engenharia Civil (PET/ECV)

se reuniu ao Programa de Educação Tutorial de Arquitetura (PET/ARQ) para elaborarem

o projeto arquitetônico do complexo esportivo,  composto por  um ginásio  poliesportivo

sustentável e duas quadras cobertas anexadas ao ginásio. Nessa parceria também foram

feitas análises da volumetria do ginásio e análises de paisagismo dos entornos.

Para a confecção do projeto arquitetônico pensou-se, inicialmente, em utilizar o software

Rhinoceros com o plug-in Grasshopper, de modo que houve a participação dos bolsistas

envolvidos em um minicurso do software e um workshop para debater as soluções dos

problemas  encontrados  na  elaboração  do  projeto  arquitetônico.  No  entanto,  esse

software  mostrou-se  pouco  efetivo  e  complicado  para  elaboração  de  um  projeto

complexo. Dessa forma, utilizou-se o conceito de BIM – Building Information Modeling,

que faz a integração de todos os projetos de uma edificação (estrutural, arquitetônico,

elétrico, etc.) a fim de que haja harmonia entre todos os projetos desenvolvidos e utilizou-

se o software Autodesk Revit para confecção do projeto arquitetônico.

A próxima etapa tratou da definição de outros elementos do projeto arquitetônico e teve a

participação de todos os bolsistas do PET/ECV. As tarefas foram divididas em grupos

específicos de trabalho, para melhor abranger as áreas relacionadas ao projeto. Foram

feitas análises sobre o dimensionamento interno, de modo que os usuários dispusessem

de  conforto,  segurança  e  acessibilidade  e,  para  tal,  foram seguidas  as  diretrizes  da

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Outro grupo tratou da iluminação e

ventilação  do  ginásio,  a  fim  de  aproveitar  melhor  as  condições  naturais  e  evitar  o

consumo excessivo de energia elétrica. Para dimensionamento da iluminação foi utilizado

o  plug-in Elum Tools  em conjunto  com o  software Revit.  A  respeito  das  quadras  do

ginásio,  buscou-se  a  melhor  opção  de  material  conforme  os  esportes  que  serão

praticados e a relação custo-benefício. Outra preocupação foi a de deixar o projeto com

perfil  sustentável. Por fim, todos os grupos se reuniram para definir  quais modificação

seriam atribuídas ao projeto.

Resultados e discussão

Apesar  de  o  curso  de  Engenharia  Civil  da  UFSC contemplar  as  diversas  atividades

atreladas à proposta, o PET/ECV, durante os estudos preliminares e desenvolvimento do

pré-projeto, deparou-se com dificuldades na concepção do projeto arquitetônico por não
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possuir toda a gama de conhecimentos necessários para se desenvolver um projeto de

ginásio no padrão esperado. A fim de preencher esta lacuna na elaboração de projetos

arquitetônicos, o grupo PET/ECV buscou a parceria do PET do Curso de Arquitetura e

Urbanismo da UFSC para desenvolver o trabalho, por se tratarem de cursos de áreas

profissionais que se complementam. Os dois grupos puderam trabalhar juntos, de modo a

haver benefícios para ambas as partes no que tange à elaboração de projetos.  Esta

proposta foi uma maneira de os membros dos grupos vivenciarem uma situação inerente

à vida profissional:  a  comunicação entre engenheiro,  arquiteto e cliente,  permitindo a

integração dos projetos.

Figura 1 - Projeto Arquitetônico em desenvolvimento no software Autodesk Revit.

Apesar de a ideia de revitalizar o espaço para a prática de esportes na UFSC ter partido

de dentro do PET/ECV, e não do Centro de Desportos, a partir das visitas a campo e o

estudo de necessidades, pôde-se comprovar que os usuários, de fato, precisavam que a

ideia se concretizasse. Tanto que, a proposta foi aprovada pela Reitoria da Universidade

e pela Diretoria do CDS. Com isso, ressalta-se a importância e a função social do PET

em estar atento às condições de sua Instituição de Ensino.

Conclusão

A  concomitância  entre  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  foi  visível  desde  o  início  dos

trabalhos. Na maior parte dos encontros regionais e nacionais dos grupos PET, a questão

da indissociabilidade da tríade está presente nos grupos de discussão (GD’s) e grupos de

trabalho (GT’s). Dessa forma, a proposta e efetivação deste projeto serve de exemplo

para os demais grupos.

A  necessidade  de  capacitação  dos  bolsistas  envolvidos  promoveu  a  busca  pelo

conhecimento  de  softwares não  vistos  nos  cursos  de  graduação.  As  parcerias  com

empresas e grupos PET da universidade proporcionam o desenvolvimento do petiano
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não só na área técnica, mas também auxiliam no contato com pessoas e na tomada de

decisões, qualidades estas que são importantes em todos os momentos da vida.

Essa necessidade também promoveu a troca de habilidades entre petianos. Os grupos

de estudos específicos para dar embasamento ao projeto desenvolveram atividades de

pesquisa, ampliando seus conhecimentos. A capacitação e as pesquisas foram aplicadas

durante a elaboração do projeto.

A possibilidade de melhorar um espaço acadêmico que irá beneficiar um número grande

de pessoas é motivo de orgulho para o grupo. Além disso, existe uma promoção natural

que dá credibilidade ao PET. Dessa forma a própria universidade buscará o grupo em

projetos futuros.
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Resumo 

Atividades de extensão durante a graduação oferecem possibilidades de ampliação dos 

conhecimentos aos graduandos, além da grade curricular tradicional. Através destas, os 

alunos desenvolvem habilidades necessárias ao mercado de trabalho. Com o objetivo de 

aplicar este conceito e ofertar aos alunos da graduação novas experiências, o Programa 

de Educação Tutorial (PET Civil UTFPR) desenvolveu o minicurso de caráter 

extracurricular, Revit Architecture 2014, baseado na plataforma Building Information 

Model (BIM). As aulas foram lecionadas por petianos os quais receberam embasamento 

teórico ofertado por um profissional credenciado pela Autodesk. Os petianos organizaram 

todas as etapas do evento: a elaboração do edital; o desenvolvimento do material 

didático; as aulas; e a aplicação de questionário de satisfação. Os resultados 

demonstraram que a ação de extensão atingiu seus objetivos de modo amplamente 

satisfatório, estimulando os petianos a novas iniciativas no âmbito do ensino e extensão.  

Palavras-chave: Autodesk; BIM; Ensino; Extensão; Projeto arquitetônico. 

 

Introdução 

O grupo PET Civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), realiza 

atividades com o objetivo de ampliar o conhecimento relacionado às disciplinas do curso 

de Engenharia Civil, além de desenvolver habilidades extracurriculares, necessárias para 

o mercado de trabalho. Com este intuito, no ano de 2014, o grupo PET-Civil ofertou pela 

primeira vez o minicurso de extensão sobre o software Autodesk® Revit® Architecture. 

O Autodesk Revit Architecture é um software para o desenvolvimento de projetos 

arquitetônicos, baseado na Modelagem das Informações de Construção, conhecida como 

plataforma BIM. O software possui diversos recursos, sendo proposto como uma 

ferramenta de estudo que integra novas tecnologias, utilizando a plataforma BIM, 

modelagem 3D e renderização integrada. Apesar disso, o software apresenta uma 

interface simplificada, facilitando o aprendizado acadêmico. 
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Na engenharia o tempo e o custo são fatores importantes na execução de um 

empreendimento, por isso, é essencial o uso de projetos compatíveis entre si, de forma 

que o retrabalho seja minimizado (FARINHA, 2012). Nesse sentido, a plataforma BIM se 

apresenta como solução, expondo um novo modelo de informação da construção, o qual 

permite o compartilhamento de informações entre as várias etapas do processo 

construtivo, possibilitando o trabalho simultâneo, evitando erros de compatibilidade de 

projeto (AUTODESK, 2015 e READ, 2012). 

O software foi escolhido pelo grupo PET visto que, além de ser um dos mais populares, 

considerando-se a plataforma BIM, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná possui 

convênio com a Autodesk, o qual disponibiliza a todos os alunos livre acesso aos 

diversos softwares, na versão educacional. 

 

Material e métodos 

Inicialmente, os petianos participaram do curso de 64 horas com profissional certificado 

pela Autodesk. Por meio desse curso, os alunos obtiveram orientação e conhecimentos 

necessários para oferecer suporte ao minicurso proposto. Com isso, elaborou-se uma 

apostila com as principais ferramentas do programa, a qual foi transmitida aos alunos 

como material de apoio. 

A divulgação ocorreu durante um mês através de mídias gráficas e digitais. 

Disponibilizou-se um edital completo aos alunos com informações como datas, número 

de vagas disponíveis (30 vagas) e critérios de seleção de alunos. Tais critérios foram 

estabelecidos de modo que os alunos tivessem o mínimo de conhecimento necessário 

para o melhor aproveitamento do curso. Sendo assim, apenas discentes matriculados a 

partir do quarto período poderiam efetuar sua inscrição. As inscrições foram realizadas 

online no site do Programa de Educação Tutorial (www.petcivil.com.br). 

Com o intuito de melhorar o aprendizado dos alunos, as aulas foram ministradas entre os 

dias 14 de julho e 25 de julho, com duração de duas horas por dia, totalizando 20 horas. 

O grupo docente era composto por cinco petianos que se revezavam de modo que, um 

ministrava as aulas e dois auxiliavam os estudantes durante as atividades. 

Como avaliação final, os alunos entregaram um projeto arquitetônico completo de um 

sobrado, desenvolvido ao longo do curso. Todos os projetos foram corrigidos e o 

feedback enviado para cada um dos alunos. 
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Resultados e discussão 

Ao final do evento foram distribuídas fichas de avaliação com o intuito de avaliar a 

metodologia de ensino utilizada durante o minicurso. As fichas continham 

questionamentos a respeito da relevância do tema para formação acadêmica (figura 1), 

desempenho e conhecimento dos docentes (figura 2), duração do minicurso (figura 3) e 

nível geral de satisfação (figura 4). 

 

 
Figura 1. Relevância do tema para formação acadêmica. 

 

 
Figura 2. Desempenho e conhecimento dos docentes.  
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Figura 3. Duração do minicurso. 

 

 
Figura 4. Nível geral de satisfação. 

 

Ao final do curso os alunos puderam indicar sugestões a serem implementadas nas 

próximas edições do minicurso. A principais sugestões foram: aumento da carga horária 

para melhor aprofundamento dos conhecimentos e, redução do número de alunos. 
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Conclusão 

O Programa de Educação Tutorial, através do minicurso Revit Achitecture 2014, pôde 

atuar no curso de graduação como pólo irradiador do conhecimento, propiciando aos 

alunos de graduação um curso de extensão atual e importante para a área de construção 

civil. Os petianos puderam experimentar a educação atuando como docentes, 

transferindo conhecimento para seus colegas. O minicurso obteve excelente avaliação 

pelo público alvo, incentivando a sequência do evento. 

Verificou-se também, dentre os resultados que este projeto de extensão propiciou, uma 

positiva e promissora integração entre os petianos e graduandos do curso de engenharia 

civil, sendo que ambos os lados demonstraram interesse em participar de novos projetos. 

As sugestões de melhorias indicadas pelos alunos ao final do curso serão implementadas 

nas próximas edições. 
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Resumo 

Países em desenvolvimento têm como realidade o crescimento acelerado de produções 

industriais e, portanto, são responsáveis por lançarem, no ambiente, efluentes, que, 

inúmeras vezes, não são tratados de forma correta. Estes, em sua maioria, são 

constituídos por metais pesados, que são nocivos à saúde humana. Nesse contexto, 

apresenta-se eficaz a tecnologia de fitorremediação, que consiste na utilização de 

plantas, para absorverem determinados poluentes, incorporando-os em seus tecidos. 

Porém, para que a contaminação não se prolifere, é necessário o isolamento desses 

tecidos do meio. A partir de então, esta pesquisa sugere a aplicação de macrófitas 

aquáticas contaminadas com cromo, na construção civil, incrementando-as em 

argamassas e rochas ornamentais.  

 

Palavras-chave: Cromo; Efluentes; Fitorremediação; Pontederia; Reaproveitamento.  

 

Introdução 

Países em desenvolvimento apresentam uma crescente demanda industrial e, por 

conseguinte, grande busca de matéria-prima e maior geração de rejeitos e efluentes. 

Nesse contexto, verifica-se alterações significativas e bastante impactantes, no ambiente 

(LEAL, FARIAS e ARAUJO, 2008). A exemplo, tem-se a situação do Brasil, país que 

vivencia crescente industrialização e, assim, têm seu patrimônio natural e recursos 

hídricos sendo afetados, devido ao incorreto ou ausente tratamento de lançamentos 

(RAMOS, 2013).  

Muitos metais pesados, assim como o cromo (Cr), cobre (Cu) e manganês (Mg), podem 

apresentar toxidade, em determinadas concentrações, e, até mesmo, serem letais (LIMA 

e MENÇON, 2011). O cromo, em especial, presente em siderúrgicas e indústrias têxtil 

(SANTANA, 2008), é responsável por causar variados danos, a saber: irritações na pele, 
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olhos e trato respiratório, além de cânceres, problemas neurológicos e mutagênicos 

(GODECKE, RODRIGUES e NAIME, 2012).  

Buscando uma forma de propiciar uma solução para o problema de falta de destinos a 

metais pesados, viabilizando o desenvolvimento e crescimento das indústrias, sem 

colocar em risco a saúde humana, a fitorremediação apresenta-se como sendo uma 

alternativa eficaz. Segundo Rocha et al. (2004), esta técnica consiste na utilização de 

plantas para a absorção de poluentes, concentrando-os em seus tecidos.  

De acordo com Harbel (1999), graças à facilidade de design, manutenção e operação, 

sua aplicação, em países em desenvolvimento, é bastante promissora. Porém, a 

fitorremediação, por si só, não acaba com a questão da contaminação por metais 

pesados, uma vez que apenas incorpora-os em sistemas aéreos e radiculares das 

plantas. Faz-se necessidade isolar esses tecidos, para não haver qualquer tipo de 

intoxicação. Para tanto, tem-se, como solução viável, sugerida pela pesquisa, a 

incorporação de determinados tecidos em materiais da construção civil. Experimentos 

estão em andamento e testes sendo realizados, para obter-se os dados de efeitos 

causados, em materiais da construção civil, quando há o incremento de folhas e caules 

de plantas trituradas, nas argamassas, e das raízes, em rochas ornamentais. 

A primeira etapa da pesquisa foi realizada utilizando-se Pontederia parviflora Alexander, 

para fitorremediação. Para isto utilizou-se de solução de cromo, na concentração de 60 

ppm, no caso, 600 ml de cromo, para 10 litros de água. Assim, este resumo tem como 

princípio enfatizar a alternativa da fitorremediação do cromo gerado em processos 

industriais, promovendo um final correto para a biomassa vegetal que foi utilizada nesta 

técnica.  

 

Material e métodos 

Para a execução da pesquisa, coletou-se uma certa quantidade de macrófitas Pontederia 

parviflora, no Rio Água dos Papagaios, no município de Campo Mourão. A massa foi 

pesada, em laboratório, resultando em 8,302 quilogramas de planta molhada, que foram 

lavadas e, logo após, submetidas a uma solução de cromo, que possuía a concentração 

de 60 ppm. 

Passados 5 dias, as plantas foram retiradas da solução e colocadas em estufa, a 60 

graus Celsius, por 48 horas, até que estivessem totalmente secas e quebradiças. Uma 

vez secas, foram pesadas. Registrou-se 178 gramas de folha e caule de planta, que 
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foram levadas ao moinho de facas, para serem trituradas, em baixa granulometria, e, 

posteriormente, serão adicionadas à argamassa, e 804 gramas de raízes, que serão 

incorporadas, em próximos experimentos, como fibras para as rochas ornamentais.  

Portanto, de resultado, obteve-se 982 gramas de planta seca.  

Parte da biomassa foi enviada ao Laboratório de Agroquímica e Meio Ambiente da 

Universidade Estadual de Maringá, onde testou-se, por espectrofotometria de absorção 

atômica, a quantidade de metal acumulada nos tecidos vegetais.  

A partir de então, a pesquisa continua e serão realizados experimentos com argamassas, 

que tiveram a adição de biomassa de planta, em sua composição, a partir das normas 

NBR 13279:2005 e NBR 13277:1995, e com rochas ornamentais, as quais terão 

adicionadas, à sua superfície, fibras das raízes das plantas, a partir das normas NBR 

15845:2010.  

 

Resultados e discussão 

Após 5 dias no ambiente de concentração de 60 ppm de cloro, Pontederia parviflora 

acumulou em seus tecidos cerca de 52% da concentração de cromo, condizendo com o 

princípio da fitorremediação. Após o fitotratamento, foram secas e, suas folhas e caules, 

trituradas. A pesquisa continua em andamento e as próximas etapas serão a 

incorporação do tecido contaminado triturado, na elaboração em argamassas, e das 

raízes, em rochas ornamentais, executando, posteriormente, testes para a verificação de 

resistência à compressão e umidade, para aquelas, e, de resistência à flexão, para estas.  

 

 

Conclusão 

Pontederia parviflora mostrou-se eficiente, na técnica de fitorremediação, e por viabilizar 

destino final ao metal pesado, se houver à aplicação dos tecidos fitotratados em materiais 

da construção civil. Resta saber qual será a consequência desta prática para questões de 

resistências estruturais e de umidade desses elementos. Para tanto, a pesquisa segue, 

realizando experimentações e coleta de dados, em laboratórios de engenharia civil.  
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Resumo 

O presente artigo busca refletir sobre a experiência de trabalhar a educação ambiental na aldeia 

Guarani Itaty, em Palhoça/SC com enfoque na questão do lixo - problema encontrado e discutido 

na localidade. Para tanto, utilizou-se de aulas expositivas, além de mutirões para recolhimento do 

lixo e visita Museu do Lixo em Florianópolis. Ao longo dos encontros, observou-se um maior 

cuidado com o tratamento dos resíduos não degradáveis ao passo que se construíam com a 

comunidade conceitos referentes à problemática. Como resultado da discussão sobre reutilização 

de materiaisrecicláveis, produziu-se, ao final, uma série de artesanatos com embalagens, revistas 

e afins. Após os primeiros encontros, o ambiente escolar teve melhorias, contudo, espera-se muito 

mais a longo prazo. Nesta experiência, o Grupo PET conseguiu criar um espaço de troca de 

conhecimentos, além de estar mais próximo da cultura guarani. 

Palavras-chave: Extensão; Lixo; Meio Ambiente; Oficina; Reciclagem. 

 

Introdução 

O projeto intitulado Educação Ambiental é uma das atividades de extensão do grupo PET 

Geografia da UDESC, no qual se tratam assuntos voltados ao meio ambiente, visando a 

busca pela conscientização e preservação ambiental. Em parceria com a Escola 

Fundamental Itaty, na Aldeia Guarani Itaty, localizada às margens da BR 101, na região 

da Grande Florianópolis, município de Palhoça/SC, o tema abordado no ano de 2014 foi 

o “lixo”. 

O objetivo deste projeto é levar para toda a comunidade indígena uma nova maneira de 

lidar com o lixo reciclável, além de trazer a reflexão sobre produção e descarte, assuntos 

que são pouco tratados em sala de aula e em sua comunidade. Com isso, as atividades 

procuram disseminar o conhecimento sobre o ambiente e sobre a utilização sustentável 

do lixo reciclável. O projeto acontece em cinco encontros envolvendo alunos de variadas 

idades, sendo quatro deles na escola, com aplicação de oficinas, aulas expositivas, 

mutirões para o recolhimento do lixo na aldeia, e uma saída de campo para o Museu do 
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Lixo localizado na empresa responsável por recolher todos os resíduos dos habitantes da 

grande Florianópolis, a Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP).   

Através do projeto, o Grupo PET almejou despertar a comunidade para o descarte 

correto e utilização sustentável do lixo reciclado e orgânico, pois sem este conhecimento, 

a degradação ambiental da aldeia, que está em área de nascente, tomará grandes 

proporções, assim, acarretando severos danos à saude e as comunidades vizinhas. 

 

Material e métodos 

Visando a busca pela conscientização e preservação ambiental, o Grupo PET Geografia 

da UDESC levou o projeto Educação Ambiental para a Escola Fundamental Itaty, e 

assim, organizou uma primeira visita à escola para conhecimento do campo de trabalho. 

Desde os primeiros contatos com a direção da escola houve o interesse pelo tema Lixo, 

esta problemática já era identificada, no entanto, era preciso um estudo direcionado aos 

tipos de dejetos e suas consequências para o ambiente e a população. Uma das 

preocupações do projeto era localizar estudos sobre poluição e descarte incorreto de lixo 

em comunidades indígenas, que são escassas. 

A autora Alcida Rita Ramos, em uma de suas obras, intitulada Sociedades Indígenas, 

comenta as semelhanças e dicotomias entre aldeias sul-americanas, no que as difere, 

relatando a diferença de aldeias do interior da floresta amazônica e de comunidades 

indígenas que vivem nas periferias da maior cidade urbana do Brasil, São Paulo. Desta 

maneira, entende-se que quando uma aldeia isolada recebe impactos degradantes de 

indústrias na sua natureza próxima, a primeira reação é achar aquilo incomum, e quando 

essa mesma aldeia encontra algo diferente em seu território como, por exemplo, o 

descarte de partes de um computador em meio à vegetação compreende que algo está 

errado e luta para que nenhum impacto negativo atinja sua população e seu modo de 

vida. 

No entanto, a aldeia Itaty localiza-se às margens da BR 101 e não tem a mesma 

liberdade para encontrar subsídios de sobrevivência provindos da natureza, restando 

viver do seu artesanato, que é vendido nas ruas da grande Florianópolis e na própria 

aldeia. 

Na cultura indígena Itaty não há tradição para lidar com produtos industrializados e 

compreende-se tal dificuldade quanto a seleção, reciclagem e descarte de maneira 

correta do lixo. Por esta razão cada encontro do projeto foi pensado para abranger estas 

questões, pois se observou o maior tipo de material descartado no ambiente e planejou-

se uma oficina de reciclagem a partir deste tipo de lixo. Nesta oficina o grupo propôs uma 
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forma de reutilizar o que estava sendo jogado fora, e os participantes puderam perceber 

que alguns materiais poderiam não ter mais serventia, mas se utilizados de outras 

maneiras poderiam vir a trazer melhorias à comunidade como um recipiente de 

amaciante poderia virar um objeto para recolher coliformes fecais de seus animais de 

estimação.  

Para que houvesse compreensão sobre a necessidade da reciclagem e da seleção do 

lixo fez-se o uso de aulas expositivas onde o grupo levava para a aldeia todo o material 

necessário como, projetor, notebook e painel, além de apresentações na plataforma 

Prezi1, contendo, vídeos e fotos sobre o tema.  Por fim, para a elaboração dos objetos 

reciclados, também ficou por conta do grupo PET levar os materiais necessários como 

cola quente, tecidos, revistas, cordas, cola branca entre diversos outros materiais, que 

foram utilizados na confecção de porta-celulares, vai-e-vem (brinquedo para as crianças), 

vaso de flores, carteira e entre outros.  

 

Resultados e discussões 

Os resultados da oficina de educação ambiental com a temática lixo serão concretizados 

a longo prazo, devido as discussões abordarem a separação como prática diária. 

Necessita, portanto, de tempo para o desenvolvimento do hábito da correta destinação do 

lixo. Além disso, espera-se dos participantes da oficina que se tornem agentes 

multiplicadores do conhecimento adquirido, para com o resto da comunidade. Contudo, 

em curto prazo, após quatro encontros com os integrantes da aldeia que frequentam a 

escola Itaty, a problemática do lixo, especialmente entorno da escola, teve uma 

significativa melhora, tendo em vista que o primeiro mutirão para a coleta do lixo, ocorrido 

durante o primeiro dia do projeto, obteve 51 sacos de lixo com capacidade para 50 litros e 

durante o segundo mutirão, feito no 5º e último encontro, foram retirados 11 sacos de 50 

litros.  

Para continuidade e lembrança das práticas ensinadas no projeto, a contrapartida da 

direção da escola adquirir lixeiras para a separação básica do lixo inorgânico (papel, 

vidro, plástico, metal) e lixo orgânico, distribuídos por toda aldeia. 

A oficina de reciclagem realizada, além de trazer uma nova destinação aos materiais 

secos, também produziu aprendizado que poderá se tornar rentável para a aldeia, 

considerando que a principal fonte de renda desta comunidade vem do artesanato.  

                                                           
1 O Prezi é um software livre para criação de apresentações, podendo substituir um Power Point. Pode ser encontrado 

em: http://prezi.com/ 
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A convivência nestes cinco encontros com os estudantes, professores e a comunidade 

frequentadora da escola, por meio de discussões, atividades e a saída de campo, criou 

um ambiente de troca de conhecimentos, certamente atingindo o objetivo mínimo do 

projeto, que era pensar a questão do lixo em seu ambiente. Além disso, os “PETianos” 

tiveram a oportunidade de estar mais próximos e compreender a cultura guarani de Itaty, 

especialmente nos momentos finais do projeto, em que os professores e alunos cantaram 

em retribuição e agradecimento ao Grupo PET pelo trabalho realizado. 

 

Conclusão 

A Educação Ambiental Indígena precisa de um olhar cuidadoso, pois, carregado de 

diferentes representações acerca do mundo e da maneira de lidar com os dejetos 

produzidos pela sociedade ocidental industrializada. Os habitantes do meio urbano 

parecem acreditar que as comunidades indígenas, mesmo localizadas às margens das 

rodovias, estão intimamente relacionadas ao meio “natural” de forma harmoniosa. Porém 

esqueceram que a cultura indígena absorveu, a força, os hábitos e a “cultura cosmopolita 

urbana europeia”. 

Os bolsistas do Grupo puderam experimentar e exercer as rotinas da tríade que sustenta 

o Programa de Educação Tutorial (Pesquisa-Ensino-Extensão), através da busca e 

descoberta dos problemas e necessidades da comunidade em questão. Além disso, 

foram desenvolvidas as abordagens adequadas a realidade da aldeia, como aulas 

expositivas e práticas, além da saída de campo. 

Auxiliar a compreensão do ambiente é tarefa da Educação Ambiental desenvolvida pelo 

PET Geografia da UDESC, buscando, sempre o equilíbrio entre as forças modeladoras 

do espaço vivido. Portanto, esta atividade, que é desenvolvida desde 2012, merece 

visibilidade e continuidade, para que o conhecimento a respeito das práticas sustentáveis 

cotidianas seja construído e perpetuado, não só nas comunidades indígenas, mas, 

especialmente por elas cujo contato com o ambiente natural ainda é mais próximo e mais 

direto. 
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Resumo 

 

O grupo PET Geografia da UDESC criou o projeto “Barfraseando” com o intuito de 

aumentar o vínculo entre discentes, docentes e a comunidade, associando ensino, 

pesquisa e extensão. Havia, também, o desejo de sair do ambiente formal de 

aprendizado, visando formação ampla e desenvolvimento do senso crítico acadêmico. A 

forma encontrada para unir estes dois objetivos foi a realização de encontros animados 

por diversos temas apresentados em ambientes informais como bares e cafés, 

envolvendo docentes que apresentariam de maneira simplificada, facilitando sua 

compreensão. 
 

Palavras-chave: pesquisa acadêmica, educação não-formal, extensão. 

 

Introdução 

Muitas vezes a educação não necessita de um ambiente formal para que ocorra o 

processo de ensino-aprendizagem. Pensando nisto, o grupo PET Geografia da UDESC 

desenvolveu um projeto intitulado “Barfraseando”, que consiste em encontro entre alunos 

e professores em ambientes informais (bares, cafés, livrarias) para discorrer sobre temas 

específicos. Tal ação promove a quebra do pensamento hegemônico que pressupõe uma 

hierarquia no ambiente de ensino, estando o professor em um nível superior e os alunos 

como receptores. A escolha do ambiente informal visa diminuir a distância entre a 

produção acadêmica e o conhecimento leigo. 

O “Barfraseando” trabalha a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. No 

âmbito da pesquisa, os docentes a realizam para poder ministrar e fomentar a discussão, 

sendo que para o diálogo ser mais fluido os participantes também devem estar inteirados 

sobre o tema. Também é ensino por se tratar de um ambiente em que os acadêmicos 

estarão tratando de temas previstos (ou não) na matriz curricular do curso, com o objetivo 
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de promover uma formação crítica, ampla e diversificada dos integrantes discentes do 

programa e também da graduação como um todo. O projeto também trabalha o pilar da 

extensão, pois ao ser realizado para público de fora da universidade acaba atingindo a 

comunidade do entorno e interessados. 

O principal objetivo deste projeto é demonstrar tanto aos acadêmicos, professores e à 

comunidade em geral que o processo de ensino-aprendizagem independe da formalidade 

do ambiente. Afirmando assim que é possível unir o lazer e a prática educativa. 

 

Materiais e Métodos 

Para que o evento ocorra, um dos integrantes discentes é denominado como 

coordenador do projeto, sendo responsável por sua realização. É esta pessoa quem fica 

incumbida de contatar algum docente para puxar a discussão, fazer a reserva no bar e 

confeccionar o cartaz para a divulgação do evento, que ocorre também pelas redes 

sociais. Acreditamos que esta é uma oportunidade para que os integrantes mais novos 

no grupo criem responsabilidade e coloquem-se em situações de liderança, como estes 

papéis são intercambiáveis, todos acabam exercendo funções-chave em determinados 

momentos. 

No dia do evento, faz-se uma espécie de semicírculo, onde os presentes se posicionam e 

passam a discutir sobre o tema proposto pelo professor. Os petianos exercem o papel de 

mediadores, intervindo nas falas do docente com o propósito de instigar os outros a 

também participarem. As discussões sobre o assunto costumam se estender por toda a 

noite, e contam com um público flutuante, aqueles que estão no final da conversa nem 

sempre são todos os mesmos que estavam no início, da mesma maneira que algumas 

pessoas aparecem no meio do papo, participam e logo saem. 

 

Resultados e discussão 

Este evento já foi alvo de polêmica dentro do próprio Departamento de Geografia da 

FAED/UDESC. Alguns consideravam que era inadequado vincular o nome da 

universidade a atividades que aconteciam em um bar. Entretanto observamos este 

projeto como dinamizador, um incentivo à educação em todas as suas possibilidades. 

É necessário esclarecer que esta é uma ação de educação não-formal, realizada em um 

ambiente informal. Entretanto não é uma proposta “informal” de educação. Sobre esta 

diferença, concordamos com Oliveira & Gastal (2009) para quem: 
[...] educação formal como aquela que ocorre nos espaços formais de educação, 
a não formal como a que ocorre em ambientes não formais, mas em situações 
onde há intenção de ensinar e desenvolver aprendizagens e a informal como a 
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que ocorre em situações informais como conversa entre amigos, entre outros. 
(OLIVEIRA & GASTAL, 2009, p. 3) 

Assim, há, de fato, o interesse em promover o mecanismo de ensino-aprendizagem 

durante a ação, mesmo que se esteja em um ambiente informal, o processo educativo 

não é informal. Trata-se de uma educação não-formal, que transgride a lógica do 

formalismo educativo tão enraizado culturamente na sociedade. 

Foram realizadas duas edições deste projeto: uma com o professor  Dr. Ricardo Wagner 

Ad-Víncula Veado, no ano de 2013, que tratou do tema: “Geografia do Jazz”, 

esclarecendo sobre as origens históricas nos países, músicas e cantores deste ritmo 

musical. A outra foi realizada com a professora Dra. Daniela de Souza Onça, em 2014, 

cujo tema foi: “Ciência e Valores”. Este último trouxe discussões a respeito de questões 

éticas na ciência, em seus aspectos epistemológicos (valores cognitivos e morais, ética 

aristotélica, agostiniana e kantiana, distinção entre legalidade e legitimidade e guilhotina 

de Hume) e questões práticas (transgênicos, aborto, gays, seleção genética humana, 

cirurgia plástica, novas formas de escravidão, relação pais e filhos e relação ser humano 

e trabalho). 
Segunda edição do projeto Barfraseando 

 
Imagem 01: Registro da edição do projeto com a presença da professora Daniela Onça. 
 
Conclusão 
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Obviamente que a educação formal é indispensável para a formação dos acadêmicos, 

entretanto também devem ser estimulados eventos que promovam reflexões em 

ambientes não-formais de aprendizado, pois é justamente esta inter-relação entre os dois 

ambientes que promove uma formação ampla e diversificada, essencial para a 

constituição de acadêmicos críticos e perspicazes. 

Da mesma forma, dentro dos grupos PET acredita-se que uma formação completa é 

aquela em que o discente tem a oportunidade de trabalhar com a tríade ensino, pesquisa 

e extensão. O grupo PET Geografia da UDESC julga que uma formação acadêmica 

completa realiza-se diversos ambientes de ensino. Esta diferenciação no ambiente não é 

apenas na sua estrutura física, mas também na forma que esta pode proporcionar, seja 

ela formal ou não-formal. 

Buscando outras formas de aprendizagem, o discente acaba por melhor formar o seu 

senso crítico, através da obtenção de opiniões de uma gama variada de pessoas. Sendo 

assim, o projeto “Barfraseando” colabora para esta formação através da ampliação dos 

conhecimentos e da maneira como utiliza-los. 
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Resumo 

O Programa de Educação Tutorial organiza-se por meio de grupos, formados a partir de 

cursos de graduação das instituições de ensino superior do País, que tem por objetivo 

desenvolver atividades orientadas pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão a fim de contribuir para a elevação da qualidade da formação 

acadêmica dos alunos de graduação (BRASIL, 2013). Consoante a este objetivo, o PET-

Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá realiza várias atividades que englobam 

a tríade, ensino, pesquisa e extensão, sendo que dentre estas daremos destaque, neste 

trabalho, ao Café Pedagógico e ao Ciclo de Palestras: “para se pensar educação”. Para 

tanto, utilizamos como embasamento o Guia do Calouro (2013) e o planejamento anual 

das atividades do PET-Pedagogia, documentos norteadores das atividades propostas. 

Concluímos que as atividades contribuem de forma significativa para a formação dos 

acadêmicos do curso de Pedagogia, do grupo PET que as planeja e dos demais 

envolvidos. 

Palavras-chave: educação; educação tutorial; formação acadêmica; graduação; 

pedagogia. 

 

Introdução 

O Programa de Educação Tutorial (PET), criado como Programa Especial de 

Treinamento, foi implementado pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) no ano de 1979, com o objetivo de “formar grupos 

com qualidade acadêmica comprovada, nos quais se concentrassem esforços a fim de se 

fortalecer a formação profissional de seus membros” (MÜLLER, 2003, p.22).  

O grupo PET-Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá foi criado no ano de 1996, 

com o intuito de ofertar à graduação uma ampla formação e oportunizar aos acadêmicos 
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um aprofundamento no que diz respeito ao ensino, pesquisa e extensão, bem como atuar 

para a melhoria do curso de graduação ao qual o grupo está inserido, atendendo assim 

um dos princípios fundamentais do Programa.  

Para a realização deste objetivo os integrantes do grupo desenvolvem várias atividades, 

de acordo com a filosofia do Programa, dentre estas destacaremos duas que 

consideramos ter grande relevância: Café Pedagógico e Ciclo de Palestras: “para se 

pensar educação”. O Café e o Ciclo, embora tenham peculiaridades que descreveremos 

a seguir, são atividades oferecidas à graduação e a comunidade externa que contribuem 

significativamente para a formação humana e profissional dos alunos e dos profissionais 

que já estão em exercício, pois permitem o aprofundamento de temas considerados 

essenciais para a educação favorecendo assim o melhoramento da prática pedagógica. 

Dessa forma, redigimos uma síntese sobre os objetivos e resultados das atividades 

citadas. 

 

Material e métodos 

A partir das discussões internas realizadas pelo Grupo em reuniões pedagógicas e 

administrativas, selecionamos duas atividades permanentes desenvolvidas pelo mesmo. 

Nosso propósito é explanar algumas intervenções do PET-Pedagogia que, consoantes 

com a filosofia do programa, contribuem precipuamente para a formação universitária, 

tanto dos integrantes do Grupo quanto dos acadêmicos da graduação. Dessa forma, 

recorremos ao planejamento elaborado e enviado anualmente para o Ministério da 

Educação (MEC) e ao Guia do Calouro realizado pelo PET-Pedagogia da UEM no ano de 

2013, documentos norteadores das atividades propostas. 

 

Resultados e discussão 

1. Café Pedagógico 

O Café Pedagógico é uma atividade que contribui para a ampliação de debates e 

reflexões acerca de questões educacionais, tendo em vista o pouco aprofundamento com 

que alguns conteúdos são tratados na graduação. Pretendemos, neste evento, realizar 

estudos com o objetivo de abordar diversos temas relacionados à educação, buscando 

envolver a tríade: ensino, pesquisa e extensão. 

Para a realização dos encontros do Café Pedagógico, convidamos professores e 

profissionais da área que pesquisam sobre o tema definido. O evento é organizado em 

cinco encontros que ocorrem quinzenalmente, sendo esse oferecido aos acadêmicos da 
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Universidade e a comunidade externa. Vale ressaltar que ao final das palestras 

compartilhamos um café junto aos participantes, fazendo jus ao nome do evento. 

Dessa forma, o Café Pedagógico possibilita aos Petianos e participantes conhecer mais 

sobre as temáticas abordadas, tais como, Alfabetização (2009), Inclusão de Alunos com 

Necessidades Especiais (2010), Trabalho de Conclusão de Curso (2011), Gênero e 

Sexualidade (2012), Dificuldade de Aprendizagem (2013) e Medicalização e Fracasso 

Escolar (2014).  

Em relação ao último evento realizado, observamos que houve um grande interesse da 

comunidade interna e externa, inclusive de profissionais de outras áreas, como a área da 

saúde, visto que a temática não se restringe apenas a área educacional, pois o fenômeno 

da medicalização de crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem vem se 

tornando frequente na sociedade. 

 

2. Ciclo de Palestras: “para se pensar educação” 

O Ciclo de Palestras é um evento que nasceu a partir da prática do Grupo de se reunir 

para discutir suas pesquisas em formato de “grupo de estudos”. Após alguns debates e 

discussões, em 1998, os Petianos decidiram realizar o que hoje se conhece como Ciclo 

de Palestras: “para se pensar educação”.  

O evento objetiva proporcionar aos Petianos e Egressos a socialização de suas 

pesquisas (Iniciação Científica, Trabalho de Conclusão de Curso, especialização, 

dissertação, tese e relatos de experiência), via palestras. Essa atividade permite o 

aprofundamento em questões relativas ao curso de Pedagogia, de forma a contribuir na 

elevação da qualidade da formação dos participantes. O Ciclo é organizado em quatorze 

palestras e acontece duas vezes por semana, abrangendo acadêmicos do período 

matutino e noturno. 

A atividade se faz importante devido aos diversos temas apresentados aos participantes, 

os quais possibilitam um conhecimento amplo dos diferentes estudos próprios da 

educação, visto que as pesquisas individuais apontam para essa variedade. 

Além de socializar as pesquisas, o evento proporciona o crescimento intelectual das 

Petianas, Egressas e participantes, mediante as reflexões e debates. É importante 

salientar que a apresentação de uma palestra é uma experiência da prática pedagógica 

inerente ao ser professor, pois envolve as seguintes características: organização, 

planejamento, capacidade de falar em público e a habilidade de sintetizar um conteúdo 

de forma clara para entendimento de todos. Por meio das apresentações, essas 

características são aperfeiçoadas.  
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Ao final deste evento realizamos uma avaliação do mesmo com os participantes e estes 

afirmam que a atividade contribui significativamente para a formação acadêmica em 

pedagogia, além de ressaltarem a iniciativa e organização do evento. Um dos intuitos da 

avaliação é conhecer a opinião do público acerca dos principais aspectos do Ciclo, a fim 

de aperfeiçoarmos próximas edições. 

 

Conclusão 

O Ciclo de Palestras: “para se pensar educação” e o Café Pedagógico são atividades 

que, apesar de terem especificidades e complexidades particulares, foram pensadas 

tendo como suporte a filosofia do Programa de Educação Tutorial, que se apoia na tríade 

ensino, pesquisa e extensão. Os principais objetivos das mesmas são: proporcionar uma 

formação global aos acadêmicos do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Maringá, para que sejam conhecedores da gama de temas que podem ser suscitados, 

estudados e pesquisados na área educacional; ampliar o conhecimento científico e 

cultural dos participantes; e, aproximar o PET da graduação. 

Durante a realização dos eventos, diversos acadêmicos demonstraram interesse por 

determinadas temáticas as quais se tornaram temas de Trabalho de Conclusão de Curso 

e de pesquisa de Iniciação Científica. 

As atividades discorridas contribuem não somente para a formação de quem participa 

como ouvinte, mas também a dos Petianos que as planejam, organizam e realizam, além 

de proporcionarem uma maior interação com a comunidade interna e externa. Os 

Petianos têm a oportunidade de trabalhar em equipe, desenvolver e aperfeiçoar a 

habilidade de leitura e escrita científica, como também, da oratória.   

Nesse sentido, consideramos que o Ciclo de Palestras: “para se pensar educação”, e o 

Café Pedagógico atingem seus propósitos e são demasiadamente relevantes à formação 

do cidadão e do profissional em educação. 
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Resumo 

O grupo PET Práxis Conexões de Saberes da Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS) – Campus Erechim desenvolve, anualmente, um projeto de extensão 

denominado “Quero Entrar na UFFS” no qual são contempladas as escolas públicas 

pertencentes à 15ª Coordenadoria Regional da Educação (CRE) do estado do Rio 

Grande do Sul. O objetivo desse projeto é estabelecer um diálogo com os estudantes das 

séries finais do Ensino Médio, regular e EJA, sobre a importância da continuidade dos 

estudos apresentando as diversas políticas e formas de ingresso no ensino superior: 

ENEM, vestibular, SISU, PROUNI, lei de cotas, entre outros, assim como apresentar a 

UFFS como possibilidade de ingresso no ensino superior destacando sua gratuidade e os 

diversos projetos e programas de permanência nela disponíveis: bolsas e auxílios. 

 

Palavras-chave: extensão; ensino superior; ingresso; políticas públicas. 

 

Introdução 

O Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes (PET), desde 2011 

trabalha na parte da extensão com oficinas nas escolas de ensino médio na região Alto 

Uruguai do Rio Grande do Sul.  

As oficinas têm como objetivo tratar sobre a Universidade, sobre os cursos, forma 

de ingresso, ENEM, bolsas, SISU, lei de cotas e auxílios fornecidos pela Universidade 

Federal da Fronteira Sul (UFFS), buscando problematizar com os estudantes a  

necessidade de realizar um curso superior hoje, bem como verificar as suas perspectivas 

em relação à continuidade dos estudos e a relação de incentivo por parte da escola e da 

família.  
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Essa verificação se dava por meio da distribuição de algumas questões que são 

respondidas em grupo pelos estudantes e depois são relatadas para toda turma, a partir 

destas respostas poderíamos problematizar outras questões.  As questões tratam da 

importância da Escola, do papel da Universidade, da importância da vinda da UFFS para 

região. Os bolsistas do PET também falaram das suas trajetórias, de como chegaram à 

Universidade, da questão de terem estudado em escola pública, de serem de classe 

popular, a primeira geração da família a chegar ao ensino superior, entre outros.  

A intenção das oficinas é levar aos alunos das classes populares o conhecimento 

de que eles também têm uma oportunidade de ingressar ao ensino superior, através de 

todas as formas que hoje existem, dialogando com eles através de perguntas e respostas 

para que se sintam seguros de tomar uma decisão na hora de escolher continuar 

estudando após a conclusão do ensino médio. 

Os estudantes, na maioria dos casos, após a conclusão da educação básica vai 

trabalhar, pois esta é uma condição peculiar da classe popular. Sabemos que esses 

jovens são têm pais que não tiveram oportunidade de estudar, vendo a graduação como 

algo para quem tem condições, mas hoje, na nossa região, existe uma Universidade 

pública e gratuita que possibilita aos estudantes continuar os estudos. 

 

Material e métodos  

O grupo Práxis – PET conexões de saberes realiza anualmente visitas às escolas 

públicas da 15ª coordenadoria regional da educação (CRE) do estado do Rio Grande do 

Sul, sendo essa atividade realizada pelos bolsistas juntamente com o Tutor.  

As informações repassadas aos alunos atingidos pelas visitas do grupo Práxis são 

frutos de discussões teóricas realizadas pelo grupo de estudos. Os alunos recebem 

orientações sobre os programas e as formas de ingresso ao ensino superior público e 

privado. Os diálogos têm embasamento teórico e buscam estabelecer um canal aberto e 

objetivo com os alunos do ensino médio que se preparam para chegar ao ensino 

superior.  

Busca-se a valorização dos alunos de origem popular, que em suas trajetórias 

encontram vários empecilhos para alcançar o ensino superior. Com o diálogo produzido 

pelos bolsistas com os estudantes é possível conhecer o funcionamento e objetivos dos 

seguintes programas: ENEM, vestibular, SISU, PROUNI, FIES e lei de cotas, além disso, 

o grupo também apresenta e esclarece possíveis dúvidas sobre as formas de ingresso e 

permanência oferecidos pela Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, com ênfase 

no caráter da instituição de ensino público e popular que diferencia a UFFS.   
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A metodologia aplicada a essas atividades consiste na utilização de panfletos 

explicativos. O material utilizado pelo grupo Práxis para a orientação dos alunos contém 

explicações resumidas sobre cada tópico discutido em sala de aula, permanecendo com 

os alunos ao final do diálogo. Este material é produzido com a verba de custeio que o 

Ministério da Educação (MEC) disponibiliza para o PET-Práxis anualmente. Um dos 

panfletos contém os sites e explicações sobre as formas e de ingresso na Universidade, 

seja pública ou particular. O outro panfleto entregue é referente à Universidade Federal 

da Fronteira Sul, mostrando os seus cursos e campi espalhados pelo Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. 

A base dessa atividade consiste essencialmente em um tripé de diálogos 

(experiências, conhecimento teórico, questionamentos) onde o grande objetivo é orientar 

e esclarecer as frequentes dúvidas desse público alvo que está prestes a finalizar o 

ensino médio.  

O grande alicerce desse tripé é a troca de experiências dos bolsistas com os 

alunos visitados, demonstrando que existem diversas maneiras de ingressar no ensino 

superior e que as possibilidades podem e devem ser exploradas conforme a instituição 

de ensino desejado pelo candidato. A grande finalidade é que esse público possa 

ingressar no ensino superior, e para que isso se torne realidade é fundamental conhecer 

as diversas possibilidades que existem e ingressar na que mais se aproxima do perfil do 

estudante.   

 

Resultados e discussão 

A partir de experiências vividas pelos bolsistas, nota-se que, das visitas realizadas 

em escolas da 15ª CRE, os alunos mostram-se desinteressados, agitados em sala de 

aula e até mesmo calados em algumas situações. A partir desta experiência percebe-se 

que esse desinteresse está ligado diretamente com a falta de informação e até mesmo 

orientação por parte do circulo de convivência dos alunos, sendo assim um fator negativo 

para o ingresso ao ensino superior por parte desses. É importante salientar que, a partir 

desses métodos de inclusão como: ENEM, vestibular, SISU, PROUNI, FIES e lei de 

cotas, que as classes populares têm se inserido ao meio acadêmico, tanto no ensino 

superior público quanto no privado.  

 

Conclusão 

Conclui-se no decorrer das oficinas feitas até então, e que ainda serão realizadas, 

têm por objetivo, nas escolas públicas, levar a oportunidade a estes estudantes, e poder 
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compreender através de questões que levamos a eles, porque motivo eles não chegam 

ao Ensino Superior.   

As respostas são muitas, mas pretende-se contribuir com a informação, que 

muitas vezes passam despercebidas por estes estudantes mais carentes, e também 

“excluídos” de certas informações. Espera-se contribuir cada vez mais para que o sonho 

destes estudantes que pode ser ingressar na Universidade seja possível e real, através 

destas oficinas eles podem tirar as duvidas e entender melhor como eles ingressam na 

vida acadêmica. 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma das atividades desenvolvidas pelo 

Grupo PET – Conexões de Saberes/Práxis. O “Pet em Debate” são espaços de 

discussão que tem como tema central a educação popular e a inserção de estudantes 

oriundos da classe popular no ensino superior. Para tal atividade realizou-se três rodas 

de diálogos com diversos convidados, sendo conduzida pelos bolsistas do programa.  

Palavras-chave: ensino; estudantes; diálogos; reflexão; extensão. 

 

Introdução 

O Programa de Educação Tutorial (PET) da Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS) – Campus Erechim, PET na modalidade conexões de saberes é um programa 

interdisciplinar que é composto por estudantes de origem popular dos cursos noturnos 

(licenciaturas) da UFFS – Campus Erechim. O PET tem com proposta principal a 

discussão e a realização de atividades voltadas à temática do acesso e da permanência 

das classes populares no ensino superior. É um programa financiado pelo FNDE e está 

na UFFS desde 2010. O PET envolve atividades de ensino, pesquisa e extensão voltada 

para a permanência qualificada dos bolsistas nos seus respectivos cursos de licenciatura. 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar e promover a discussão de uma das 

atividades desenvolvidas pelo grupo PET – Grupo Práxis/Conexões de Saberes da 

Universidade Federal da Fronteira Sul ao longo do ano de 2014, chamada PET em 

Debate. Este trabalho foi desenvolvido visando trazer à tona um tema de extrema 

importância para o estudo da educação popular: “O conceito de popular em discussão na 

UFFS”. Para realizar o debate foram convidados alguns professores e militantes da 

comunidade local os quais nos apresentaram dados e diversos pontos de vista que 

vieram nos ajudar na promoção de um bom debate, tendo como embasamento teórico 

uma série de leituras, realizadas através de pesquisas e grupo de estudos.  

Diante da problemática de uma Universidade pública popular, o Grupo Práxis – 
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PET/Conexões de saberes – Campus Erechim, dentre suas atividades, preocupou-se em 

realizar o debate horizontal e democrático com a comunidade acadêmica da UFFS e 

também com a comunidade regional, com o objetivo de, via diálogo, encontrar algumas 

alternativas e sugestões para que os estudantes de origem popular possam viver a 

Universidade e as experiências extraclasses, quando assim contribuem para uma 

proveitosa formação acadêmica. 

Nesse cenário, o grupo PET - Grupo Práxis, então propôs três mesas, realizadas em dias 

diferentes. Os temas se deram na seguinte ordem: “O conceito de Popular”, 

“Permanência na Universidade” e “O projeto popular da UFFS e o papel dos movimentos 

populares”. Representantes de diversos setores da comunidade, tanto acadêmica quanto 

erechinense, fizeram-se presentes nos encontros enriquecendo-os com suas 

contribuições. 

 

Material e métodos 

O Pet em Debate é um evento, organizado pelo grupo PET - Grupo Práxis/Conexões de 

saberes da Universidade Federal da Fronteira Sul - campus Erechim, realizado a partir do 

ano de 2014, o qual foi organizado em três mesas redondas de diálogo e contou com a 

participação de estudantes e professores do campus. Para a divulgação do evento foram 

utilizadas as redes sociais, a conversa com os colegas, o site da Universidade e o blog 

do Pet.  

O primeiro encontro do Pet em Debate foi realizado no dia nove de junho de 2014, e 

contou com a presença da professora Celita Casagrande, dirigente do CEPERS 

sindicato- 15º núcleo de Erechim, a qual discutiu o tema: A escola pública gaúcha e o 

acesso ao ensino superior; e a particpação da professora Adriana Loss docente da 

Universidade Federal da Fronteira Sul- campus Erechim e líder do grupo de pesquisa em 

educação popular na Universidade – GRUPEPU (CNPq), que abordou a discussão 

acerca da presença das classes populares na universidade pública: desafios para o 

projeto popular. 

A professora e líder sindical Celita Casagrande nos expôs brevemente a história do 

sindicato, falou sobre as reformas na escola pública e suas consequências. Trazendo 

informações acerca da realidade das escolas públicas do Rio Grande do Sul, trouxe as 

definições de gestão democrática e gestão compartilhada e problematizou em torno de 

algumas questões acerca do novo Ensino Médio Politécnico. Já a docente Adriana Loss 

compartilhou algumas reflexões sobre a universidade que pretende assumir o caráter 

popular, trazendo a discussão acerca do papel da universidade, bem como o acesso e a 
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permanência dos estudantes no Ensino Superior, problematizando o currículo e as ações 

pedagógicas da universidade. Após a exposição das convidadas, o debate se estendeu 

para todos os presentes levantando outras reflexões, como a necessidade de pensar a 

ideia do “popular”; a importância de se pensar de forma compartilhada o Ensino Básico e 

o Ensino Superior e também a necessidade de se expandir esse debate dentro da 

universidade. 

Já na segunda mesa de debates, realizada no dia nove de setembro, o debate teve início 

com uma provocação acerca da permanência dos estudantes no Ensino Superior, com a 

fala do pedagogo da UFFS Marcelo Luis Ronsoni, que apresentou dados acerca da 

evasão na UFFS- Campus Erechim. Ronsoni conduziu sua apresentação através do 

material publicado em um capítulo no segundo livro do Pet (RONSONI,2014) também 

teve a participação dos colegas do GPASE/UFFS/CNPq, o estudante de ciências sociais 

e bolsista, Lucas Santos de Oliveira e o docente Cassio Brancaleone, líder do GPASE, os 

quais problematizaram o projeto popular da UFFS, tendo em vista os seus alcances e 

limites dentro do capitalismo. Também participaram alguns membros do DCE (Diretório 

Central dos Estudantes), relataram as condições do estudante em uma universidade 

pública em construção, com isso é possível compreender a importância de uma sólida 

política de permanência na UFFS. 

A terceira mesa de discussões do Pet em Debate ocorreu no dia onze de novembro e o 

tema em discussão foi o projeto popular da UFFS e a parceria com os movimentos 

sociais populares, esteve presente o professor Ulisses Pereira de Mello docente da 

UFFS- Campus Erechim e membro do NIPEAS e também do professor Dirceu Benincá 

da UNINOVE (Universidade Nove de Julho). O professor Dirceu deu inicio ao debate 

trazendo algumas características da universidade pública e da privada, público estatal e 

público não-estatal; ele também pontuou a questão da mercadorização da educação, na 

qual a mesma é tratada como mercadoria e foge dos seus objetivos principais que é a 

promoção da emancipação, da cidadania, do diálogo, da ecologia de saberes, da 

democracia, da liberdade, e da humanização do ser humano. 

Em seguida fez uso da palavra o professor Ulisses da UFFS, o qual trouxe uma breve 

explicação sobre a origem do conceito popular e a vinculação do termo ao aspecto de 

carência e também colocou alguns objetivos sociais, ambientais e econômicos da 

Agroecologia. Ulisses também deu uma pequena ênfase no papel dos movimentos 

sociais na construção da universidade. 
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Resultados e discussão 

Nas três sessões de mesa redonda realizadas pelo PET em Debate, os assunto centrais 

foram a presença das classes populares na Universidade Pública, a permanência de 

alunos(as) oriundos do ensino médio no ensino superior, o projeto popular da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), o perfil do(a) estudante que chega até a 

UFFS que abraça a inclusão das classes populares no ensino superior e as altas 

porcentagens de evasão dos(as) estudantes da UFFS.   

O PET - Grupo Práxis/Conexões de Saberes da UFFS campus Erechim, pode constatar 

em uma avaliação final dessa primeira sessão de PET em Debate, que os desafios para 

a maior participação desses(as) estudantes de classes populares só tendem a aumentar. 

A mudança para o campus definitivo, que fica a 18km do centro da cidade de Erechim, 

nos garanti a estrutura adequada para comportar o maior número de pessoas a participar 

dos debates, porém para um(a) estudante de origem popular que trabalha o dia todo, a 

chegada até a atividade em qualquer horário fora da aula torna-se dificultosa.  

O estudante noturno é o público alvo do PET em Debate, porém o espaço é aberto a toda 

comunidade acadêmica.  Sendo assim, o/a estudante que sai do trabalho às 18:00h, não 

conseguiria participar das mesas redondas a tempo. Esse (a) estudante chegaria a tempo 

apenas para o horário da aula.   

A implantação do PET em Debate para este ano (2015) será feita, a princípio, meia hora 

pós-início da aula, às 19:30h, com duração de três horas, até às 21:30h. As temáticas 

serão vinculadas aos temas de discussão do nosso Grupo de Estudos, e terá quatro 

edições, uma a mais do que no ano passado.    

   

Conclusão            

O PET em Debate é um espaço aberto a toda comunidade acadêmica da Universidade 

Federal da Fronteira Sul/campus Erechim, e obteve ótimos resultados em seu primeiro 

ano. Agora, com muita expectativa, os bolsistas do PET - Grupo Práxis/Conexões de 

Saberes junto ao Tutor Prof. Thiago Ingrassia pretendem cada vez mais alcançar os/as 

estudantes das classes populares a participarem desse espaço, onde a troca de 

experiências e a construção do conhecimento se fazem presentes de forma coletiva.   

O Pet em Debate trouxe algumas reflexões sobre os questionamentos acerca da 

educação popular: Como uma Universidade que se faz popular lida com a evasão de 

seus/suas estudantes? De que forma o estudante trabalhador chega a Universidade sem 

que seu trabalho, por exemplo, o impeça de continuar no ensino superior? Como a 
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Universidade Federal da Fronteira Sul direciona o seu projeto popular para atingir essa 

classe?  

Tendo em vista que a Universidade Federal da Fronteira Sul tem como sua história a 

participação popular e o tema central do nosso PET – Grupo Práxis/Conexões dos 

Saberes, a educação popular, a atividade Pet em Debate é de extrema importância por 

ser justamente um espaço aberto para discutir a questão popular de modo geral, tanto na 

região do Alto Uruguai como no ensino superior.  
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PET-Pedagogia, UEM, Maringá, Paraná, sheilarosin@onda.com.br 

Resumo 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o Guia do Calouro do PET-Pedagogia da UEM, 

sendo este documento norteador das atividades realizadas pelo Grupo. Tem caráter 

bibliográfico e usa como fonte o próprio Guia do Calouro do PET-Pedagogia. 

Apresentamos algumas de nossas atividades de modo a mostrar como são 

desenvolvidas, bem como estão descritas para auxiliar os integrantes do Grupo para a 

sua realização. Conclui-se que o documento é fundamental para direcionar o Grupo nas 

atividades e instrumentalizar a prática das mesmas, bem como incentivar outros Grupos 

PET na construção de seu próprio material.   

Palavras-chave: Documento norteador; Desenvolvimento de Atividades; PET-Pedagogia 

da UEM.  

Introdução 

O Programa de Educação Tutorial (PET), foi criado em 1979 como um dos programas 

mais importantes do país entre aqueles destinados a graduação, pois o mesmo é o único 

que se propõe a atender a tríade universitária: pesquisa, ensino e extensão, levando 

assim uma formação ampla e de qualidade aos graduandos. O aluno ingressa no 

Programa no final do primeiro durante e para permanecer nele deve: zelar pela qualidade 

acadêmica do PET, participar 20 horas semanais do programa, participar de todas as 

atividades programadas pelo professor tutor, participar durante a sua permanência no 

PET em atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como manter bom rendimento 

no curso de graduação (BRASIL, 2013). No Brasil existem mais de 780 grupos e, em 

Maringá, 15 grupos localizados em diversos Centros e em diferentes áreas do 
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conhecimento. O PET-Pedagogia, foi criado em 1996 sendo o único grupo do Centro de 

Ciências Humanas (CCH) da Universidade Estadual de Maringá (UEM).   

Desta forma, 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 deste 

trabalho é apresentar o Guia do Calouro do PET-Pedagogia da UEM, documento que tem 

por finalidade auxiliar os novos integrantes na compreensão e no desenvolvimento das 

atividades dos Grupos PET como um todo e, em particular, do PET-Pedagogia da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM).  

Para tanto, a metodologia deste trabalho será desenvolvida da seguinte maneira: 

falaremos sobre atividades que compõe o Guia do Calouro, explicando a forma com que 

o documento visa auxiliar as Petianas do grupo. Ressaltamos a importância do 

documento, pois nele estão todas as atividades e a forma de executá-las. 

 

Material e métodos 

Este trabalho tem cunho bibliográfico por utilizarmos como fonte de pesquisa o Guia do 

Calouro do PET-Pedagogia. Ainda, como referencial teórico buscamos aportes em 

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. Apresentaremos a seguir algumas das principais atividades que estão 

inseridas no Guia de modo a apresentar os resultados do documento e como ele foi 

desenvolvido.  

Resultados e discussão 

ATIVIDADES PERMANENTES DO PET-PEDAGOGIA/UEM: As atividades permanentes 

consistem naquelas que tem sido, a longa data, desenvolvidas pelo Grupo. Para a melhor 

visualização de cada atividade, dividimos as mesmas em três grupos, são eles: Funções 

internas, Projetos internos e Projetos coletivos desenvolvidos conjuntamente com os 

demais Grupos da UEM que integram a União dos Grupos PET da UEM (UNIPET-UEM) 

sendo que na primeira classificação, subdividimos as atividades em administrativas, 

pedagógicas, operacionais e outras. 

Funções Internas: ADMINISTRATIVAS: Secretaria, Tesouraria. PEDAGÓGICAS: 
Biblioteca, Jornal, Fotos, Mural, Curso de Oratória. OPERACIONAIS: Site, 
Computadores, Uso do Telefone, Limpeza e organização da sala, Lanche, Cerimonial. 
OUTRAS: Seleção de novos Petianos, Camisetas.  
Projetos Internos: Ciclo de Palestras, Café Pedagógico, Pesquisa coletiva e Projeto de 
Extensão, Pesquisas Individuais, Reuniões Semanais, Recepção de Calouros, Semana 
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de Pedagogia, Semana de TCC.  

Projetos Coletivos: Mostra de Profissões, Ciclo de Atividades, Rádio, Integração, 
Viagem Cultural, UNIPET Cultural, Participação nos eventos anuais do PET, Projeto de 
extensão: Baú de arte, cultura e educação. 

 

Dentre estas atividades, a seguir falaremos sobre seis atividades que integram o Guia do 

Calouro, apresentando a descrição das atividades e sua forma de realização. As 

atividades selecionadas são: Jornal “Na Contramão”, Seleção de novos Petianos, Ciclo 

de Palestras: para se pensar educação, Café Pedagógico, Pesquisa Coletiva e Projeto de 

Extensão, Semana de Pedagogia e Semana do TCC do curso de Pedagogia. 

JORNAL “NA CONTRAMÃO”: O Jornal “Na Contramão” intenta divulgar, precipuamente 

à comunidade acadêmica, os estudos realizados pelo Grupo e por seus integrantes, 

como também, proporcionar a esses a oportunidade de aperfeiçoamento da escrita. Para 

a elaboração do Jornal, os integrantes do Grupo se dividem para a preparação das 

colunas, busca de professores para as entrevistas e interessados em escrever seus 

estudos na coluna Espaço Aberto. As colunas que compõe o Jornal são: Editorial; 

Entrevista, Coluna Educação; Sugestão de Leitura; Sugestão de Filme; Espaço Aberto, 

Eu falo é na Lata e aconteceu na UEM.  

SELEÇÃO DE NOVOS PETIANOS: Esta atividade é, na maioria das vezes, realizada no 

segundo semestre, e tem por objetivo selecionar os novos Petianos para ocuparem as 

vagas disponíveis de cada ano. O critério de participação é que os alunos estejam 

cursando o primeiro ou o segundo ano da graduação. A seleção do PET-Pedagogia é 

dividida em três etapas: a prova escrita (composta por uma charge crítica relacionada à 

educação, permitindo ao candidato dissertar a partir de sua interpretação e convidamos 

dois professores do departamento do curso de Pedagogia), dinâmica (atividades 

propostas por um professor convidado a fim de verificar o trabalho em grupo durante a 

resolução de situações problemas e desafios) e entrevista/análise do curriculum vitae.  

CICLO DE PALESTRAS - “Para se Pensar Educação”: O Ciclo de Palestras é um 

evento que nasceu a partir do hábito do Grupo de se reunir para discutir suas pesquisas 

em formato de “grupo de estudos”. Após alguns debates e discussões, em 1998, as 

Petianas decidiram realizar o que hoje se conhece como Ciclo de Palestras: “para se 

pensar educação”. O evento objetiva proporcionar aos Petianos e Egressos a 

oportunidade de socialização de suas pesquisas (Iniciação Científica, Trabalho de 

Conclusão de Curso, especialização, dissertação e tese), via palestras  

CAFÉ PEDAGÓGICO: O Café Pedagógico é outra atividade que contribui para a 
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ampliação de debates e reflexões acerca de temas que muitas vezes são abordados ou 

estudados na graduação de forma superficial. Para a realização dos encontros 

convidamos professores e profissionais da área que pesquisam sobre o tema definido 

para o café. O evento é para a comunidade interna e externa. Vale ressaltar que ao final 

das palestras, compartilhamos um café junto aos participantes, fazendo jus ao nome do 

evento.  

PESQUISA COLETIVA E PROJETO DE EXTENSÃO: Como o próprio nome aponta, 

esta atividade diz respeito à pesquisa desenvolvida pelo Grupo. Sob a escolha de um 

tema, os Petianos realizam leituras e escrevem artigos que, posteriormente, são 

publicados em eventos variados (ENAPET, SulPET, JoparPET, Semana de Pedagogia 

etc.). Ao se formar uma nova equipe, o Grupo decide se dará continuidade ao tema até 

então desenvolvido ou se pensará em algo que seja mais apropriado à realidade do 

grupo. Essa decisão é de suma importância, pois, em algumas vezes a pesquisa coletiva 

norteia o desenvolvimento do Projeto de Extensão. 

SEMANA DE PEDAGOGIA DA UEM/ SEMANA DO TCC DO CURSO DE PEDAGOGIA: 

O papel dos Petianos nos eventos Semana de Pedagogia e Semana de TCC, além de 

fazerem parte da comissão organizadora, distribuindo comissões na qual o Grupo 

colabora com a monitoria, o credenciamento, o levantamento de orçamentos, controle de 

frequência, o ensalamento, além de auxiliar na resolução dos eventuais problemas.  

 

Considerações Finais 

Durante o desenvolvimento deste 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. Ressaltamos a 

importância deste material por ser a base de nossas atividades e auxiliar todos os 

participantes, não apenas os Calouros. Ainda, deixamos como ideia aos outros Grupos 

PET uma ideia 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 ao PET-Pedagogia e está em construção permanente, pois algumas 

atividades são inseridas e/ou modificadas, bem como quando houver mudanças na 

estrutura e na organização do Programa de Educação Tutorial.  
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Resumo 

Os acadêmicos do curso de Agronomia da UFSM e bolsistas do Programa de Educação Tutorial 

SESu/MEC (PET-Agronomia), vendo a necessidade de informar e orientar os estudantes para 

ingressarem na educação superior, criaram o projeto “UFSM Vai à Escola”.  Este tem por objetivo 

apresentar a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) aos estudantes de ensino médio, os 

benefícios oferecidos pela mesma e as formas de ingresso, tanto nas universidades particulares 

através de programas governamentais, como nas universidades federais. Em 2013 realizou-se o 

projeto em Dom Pedrito em 5 escolas diferentes, onde foram ministradas palestras e por fim, 

aplicados 773 questionários de forma aleatória entre os alunos. Destes, pouco menos da metade 

dos estudantes não haviam recebido informações sobre a UFSM antes das palestras realizadas 

pelos acadêmicos do grupo PET-Agronomia, constatando assim a importância desta atividade na 

disseminação das informações sobre a Universidade e das formas de ingresso na mesma. 

Palavras-chave: Divulgação; Educação; Ensino superior; Formas de ingresso; 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM);  

 

Introdução 

Segundo a Constituição Federal, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho.”. Mas, mesmo garantido pela constituição, a educação 

ainda é privilégio de poucos. Conforme dados do Ministério da Educação e INEP, o número 

de matriculados em instituições de ensino superior saltou de 3,3 milhões em 2003 para 7,3 
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milhões em 2013. Apesar deste crescimento do número de matrículas nas Instituições de 

Ensino Superior (IES), quando comparamos com os dados da população jovem atual do 

Brasil os resultados são preocupantes: A taxa líquida de matrícula no ensino superior no 

Brasil é de apenas 15% da faixa etária de jovens entre 18 e 24 anos, relata estudos do 

Ministério da Educação. 

Um dos principais motivos para que este número não seja maior é a falta de informação 

por parte das pessoas, que por muitas vezes desconhecem a maneira de ingresso no 

ensino superior, ou alegam  

problemas financeiros para cursar uma graduação. Mas a existência de universidades 

federais cria a oportunidade de acesso à educação gratuita, e ainda oferece diferentes 

oportunidades como alojamentos e bolsas de estudo para sua própria manutenção. Ainda, 

existem os programas governamentais: PROUNI, FIES, que incentivam o ingresso em 

universidades particulares, concedendo bolsas de ensino e financiamento estudantil. 

Baseado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no tripé ensino, pesquisa e extensão 

que é o fundamento do grupo PET, os integrantes do PET-Agronomia da UFSM criaram o 

“UFSM Vai à Escola”. Este tem por objetivo a apresentação da universidade aos 

estudantes de ensino médio do Rio Grande do Sul, todos os benefícios/oportunidades 

oferecidos pela mesma, e as diferentes formas de ingresso. Por fim, são feitas avaliações 

sobre o nível inicial de informações referentes ao ingresso no ensino superior. 

Material e métodos 

Anualmente o grupo PET-Agronomia define uma região do interior do Rio Grande do Sul 

que será contemplada com o projeto “UFSM vai à Escola”, sendo que em 2013 a região 

escolhida foi a Campanha Gaúcha, na cidade de Dom Pedrito. Posteriormente foi feito o 

mapa de escolas a serem visitadas e entrou-se em contato com elas. Ainda, foi elaborada 

uma apresentação de slides a qual mostra as formas de ingresso no ensino superior, os 

benefícios/oportunidades oferecidas pela UFSM, e pôr fim a cidade de Santa Maria. 

Foram visitadas cinco escolas, onde cerca de 1000 alunos foram atingidos entre o primeiro 

e o terceiro ano do ensino médio. Os resultados se deram por meio da aplicação de 

questionários distribuídos de forma aleatória dentre as turmas, sendo aplicados 733 

questionários, compondo uma malha amostral de aproximadamente 75% de todos os 

alunos que assistiram às palestras. 

O questionário por sua vez foi composto pelas seguintes perguntas: 1- Marque o nome da 

sua escola; 2- Que série você está?; 3- Qual a sua idade?; 4- Você já havia recebido 
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informações sobre a UFSM?; 5- Se você já havia recebido informações sobre a UFSM, 

como você obteve essas informações?; 6- Antes da palestra você conhecia a estrutura da 

UFSM e as formas de ingresso na instituição?; 7- Você se interessa em fazer um curso de 

graduação longe de sua cidade natal?; 8- Se você respondeu não na questão anterior, 

responda qual é o motivo pelo qual não faria uma graduação longe de sua cidade natal?; 

9- Nossa apresentação trouxe informações que você desconhecia?; 10- Sobre qual tema 

você gostaria de saber mais?; 11- Qual é a nota que você daria para a apresentação feita? 

Por fim, realizou-se a tabulação dos dados através da soma simples e foram geradas 

médias ponderadas para cada avaliação. 

Resultados e discussão 

A apresentação buscou ser bem informativa, ressaltando alterações que possam ocorrer 

de um ano para outro no processo seletivo (informações que são obtidas junto à 

COPERVES e PRAE). Já o questionário aplicado possibilitou a avaliação atual da região e 

a eficiência da apresentação perante o objetivo do projeto. 

A maior porcentagem de alunos atingidos foi obtida com os alunos do segundo ano do 

ensino médio, sendo as Escolas Nossa Senhora do Patrocínio e Cândida Taborda Alves 

as principais representantes da malha amostral, com 31,11% e 25,65% respectivamente 

(Tabela 1). 

Tabela 1 – Alunos que responderam o questionário 

 

Quando perguntado aos alunos se já haviam recebido alguma informação a respeito da 

UFSM a maioria assinalou negativamente. Avaliando mais a fundo, notamos que essa 

porcentagem é inversamente proporcional ao grau de escolaridade dos alunos, sendo que 

os alunos das séries mais avançadas estão mais informados que os alunos de series 

iniciais (Tabela 2), mostrando que os alunos somente passam a ter preocupação com o 

futuro pós-escola quando estão prestes a se formarem. Mesmo assim, observou-se que 

 Escola Horto Urcamp Cândida Patrocínio Bernardino Total Total (%) 

1◦ ano do EM 33 30 35 27 82 207 28,24 

2◦ ano do EM 38 29 118 114 46 345 47,07 

3◦ ano do EM 34 9 35 87 16 181 24,69 

Total 105 68 188 228 144 733 100,00 

Total (%) 14,32 9,28 25,65 31,11 19,65 100,00   
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mais de 82% dos alunos entrevistados demonstraram interesse de fazer uma graduação 

fora de sua cidade natal e os outros 17% que não demonstram interesse apontam como 

principal motivo a distância da família seguido da falta de recurso. 

Tabela 2 - Conhecimento dos alunos à UFSM 

Recebeu alguma 
informação 1 2 3 Total Total (%) 
Sim 22,71 26,09 38,12 206 28,10 
Não  51,21 48,70 37,02 341 46,52 
Em partes 26,09 25,22 24,86 186 25,38 
Total 28,24 47,07 24,69 733 100,00 

 

Nessas visitas às escolas se pôde notar a pouca informação dos alunos, fato este muitas 

vezes negligenciado pela escola como apontado no questionário e, a relevância que teve 

a influência familiar e as palestras para os alunos (Tabela 3). Como pode ser notado na 

tabela 4 a apresentação mostrou a grande importância da atividade realizada pelo grupo 

PET-Agronomia, levando informações importantes, mas que muitas vezes não estão 

presentes nas escolas do interior. 

Tabela 3 – Maneira que receberam as informações 

Como 
receberam 
informação? 

Interesse 
próprio 

Familiares Estudantes 
da UFSM 

Amigos Professores 
e escola 

Total
  

Alunos 140 77 59 92 64 432 

Alunos(%) 32,41 17,82 13,66 21,30 14,81 100 

 

Tabela 4 – Importância da palestra 

A apresentação trouxe algum 
conhecimento extra? 

Sim, TUDO Sim, ALGUMAS Não 

Alunos 263 449 21 

Alunos(%) 35,88 61,26 2,86 

 

Conclusão 

O projeto “UFSM vai a Escola” consegue disseminar informações sobre formas de ingresso 

em instituições de ensino superior, principalmente, instituições públicas, seu 

funcionamento, cursos oferecidos e programas de assistência estudantil ressaltando os 

benefícios, principalmente econômicos destas (enfatizando e baseando-se na UFSM). Tais 
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informações foram transmitidas em forma de palestra em uma região distante da cidade de 

Santa Maria, dentre as regiões interiorizadas do Estado, aonde se mostrou a possibilidade 

destes alunos de Ensino Médio oriundo de escolas públicas ingressarem e se manterem 

no ensino superior, os motivando e incentivando a continuar estudando e por 

consequência, se profissionalizando. 
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Resumo 
 

Neste resumo analisam-se o conto Os Inquilinos de Vagner Giovane Ferrer e, sua versão 

para o cinema,o filme de Sergio Bianchi: Os Inquilinos: os incomodados que se mudem 

(2010) a partir dos conceitos de fábula e trama desenvolvidos por Ismail Xavier. Logo, 

percebe-se que a adaptação é um processo de reconstrução de uma obra em um novo 

meio, em que o realizador insere suas experiências pessoais e sociais produzindo uma 

obra comcaracterísticas próprias. Assim, a pesquisa também evidencia estas 

modificações. 
 
 

Palavras-chave: adaptação; cinema; filme; obra literária; relato. 
 

 
 

Introdução 
 

 
 

O texto, a seguir, discute os conceitos de fábula e trama a partir do conto de Vagner 

Giovane Ferrer, “Os Inquilinos” e do filme de Sergio Bianchi baseado no conto, “Os 

Inquilinos: os incomodados que se mudem” (2010). Apresenta ainda a questão do relato 

de seus realizadores presentes nas duas obras. 

Esta análise permite visualizar o deslizamento de uma obra literária para o Cinema e 

reconhecer as modificações no que diz respeito à trama. Logo, parte-se do pressuposto 

que a diferença dos meios promove a diferenciação entre as tramas e, por conseguinte, a 

constituição de obras distintas. 
 
 

Material e métodos 
 
 

O estudo contou com pesquisa bibliográfica e análise fílmica. Nesse sentido foram 

realizadas leituras e discussões para a compreensão dos conceitos norteadores da 

pesquisa, fábula e trama1, de Ismail Xavier. Todavia, a pesquisa contou com análise 
 
 

1  Esses conceitos foram trabalhados por diversos estudiosos com outras nomenclaturas e características 
como por exemplo Seymour Chatman (estória e discurso), Umberto Eco (fábula e enredo). Assim sendo, os 
pesquisadores decidiram trabalhar com os conceitos proposto por Ismail Xavier, ou seja, fábula e trama.
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que se trata o conflito central da obra, e os núcleos dramáticos, ou sub-plots, que atuam 

de forma auxiliar ao conflito central por meio de personagens secundários. 

Desta forma, se pode reconhecer em ambas as obras o mesmo grande conflito: a relação 

entre a personagem central do conto/Valter e os inquilinos. Os conflitos auxiliares 

expressos nas duas obras se referem: a relação entre Dimas e os inquilinos. Já somente 

no  filme  pode  se  reconhecer  como  núcleo  dramático:  a  relação  de  Valter  com  os 

atentados do grupo Partido e a suposta afinidade de Iara, sua esposa, com os inquilinos, 

enquanto no conto, a relação entre Dimas e sua ex-esposa. 

O conto, todavia desponta como um relato, uma experiência de vida de um morador de 

classe baixa descrevendo o cotidiano de sua família e os problemas oriundos da 

sociabilidade urbana e de sua ocupação na sociedade civil. Deste modo, a construção da 

narrativa é feita em primeira pessoa, como segue: “O dia estava bom, era uma quinta 

feira fazia bastante sol e no trabalho o mercado estava fraco, aí então o patrão resolveu 

nos dispensar, como eu ainda estou estudando, também resolvi chegar em casa e não fui 

à escola.”(2005, s/p.). 

O filme também é narrado em primeira pessoa, através da ótica de Valter, que localiza o 

espectador em todos os conflitos do filme, no que diz respeito à realidade concreta, como 

também quanto a subjetividade da personagem. Somente no filme temos a possibilidade 

de sentir a psique de Valter por meio de montagens carregadas de sentido, como na 

cena em que Valter está dormindo no ônibus indo para a escola e sonha com sua esposa 

e um dos inquilinos se tocando de maneira sensualizada no quintal de sua casa. Isto 

afeta sua relação com sua esposa o que provoca modificações na personagem do filme 

fato inexistente no conto. 

A questão do relato está explícita quando se contrapõe a vida de Vagner Giovane Ferrer 

com a da protagonista do conto e a de Valter. Vagner é morador na Chácara das Flores 

no município de Carapicuíba, São Paulo. No momento em que escreveu o conto Vagner 

trabalhava no Ceagespe, depois do trabalho, estudava em uma escola,na modalidade 

EJA (Educação para Jovens e Adultos), assim tanto autor, personagem central no conto, 

como Valter possuem a mesma rotina, o mesmo cotidiano. 

Já o filme envolve outro relato como complemento narrativo, o da co-roteirista Beatriz 

Bracher, representada no filme como a professora de literatura que ministra aulas 

reflexivas, tendo como base textos de autores brasileiros de diversos períodos. 

O  conto,  “Os  Inquilinos”  é  um  dos  frutos  da metodologia  de  Beatriz  Bracher  como 

professora de português e literatura de Vagner Ferrer, no ano de 2005. Vagner cursava 

uma série que equivalia aooitavo ano do ensino fundamental. Segundo Bracher,

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

182



 

 

 
 

cada aula começava com a leitura de um conto de autores 
diversos,  já  consagrados. Depois  conversávamos  sobre  o 
tema, os alunos faziam relações com os fatos de sua vida, 
puxando lembranças de amigos ou opiniões sobre 
comportamentos e sentimentos. Conversávamos sobre o estilo, 
porque o autor tinha escolhido contar a história daquele jeito e 
não de outro, que sensação causava em cada um. (2010 s/p). 

 

 

No final do semestre, os alunos produziam uma revista com resenhas e contos escritos 

por eles. Foi nessa revista que Vagner publicou "Os Inquilinos". 

Esta metodologia é nitidamente representada no filme nas duas sequências em que a 

professora de literatura, protagonizada pela atriz Cassia Kiss, aparece. Primeiro 

declamando a poesia, “A morte do leiteiro” de Carlos Drummond de Andrade e depois 

“Uma poesia nova” de Ferrez. 

Deste modo, há o relato da experiência de Beatriz Bracher como professora, agindo 

como um encontro de experiências e relatos, de Vagner e Beatriz, por meio do filme, o 

que proporciona ao mesmo tempo mudanças na fábula e na trama do filme em relação 

ao conto. Isto porque o filme possui um formato de longa metragem com minutagem de 

01:42:45, enquanto o conto possui oito páginas, o que seria pouco para a concretização 

do formato,  assim são anexados outros sub-conflitos à trama expandindo a narrativa e 

compondo outra trama. 

Nesse sentido, não só existe a anexação de outras histórias a história geral do conto, 

para sua efetivação no cinema na perspectiva de Bianchi, como também a supressão de 

partes  do  conto  no  filme.  Por  exemplo,  no  conto  há  detalhes  da  história  de 

Dionízio/Dimas e sua ex-esposa cuja separação ocasionou a separação dos bens 

repartindo a propriedade em uma casa de posse de Dionísio e outra de sua ex-esposa: 
 

 
Dionízio  e  sua  ex-esposa  eram  separados  por  motivo  de 
traição, quando mudaram para o bairro eles pareciam se dar 
muito  bem.  Mas  com  o  passar  dos  tempos,  Dionízio  ficou 
sabendo que sua esposa o traía. Mas ele não podia fazer nada 
porque ele estava com problemas de saúde, tinha sua coluna 
toda fora do lugar e foi aposentado por invalidez, sua mulher 
trabalhava à noite e lá no bairro ninguém sabia o que ela fazia. 
Quando chegava o final de semana, a mulher do Sr. Dionízio 
saía  e  o  deixava  sozinho,  e  quando  ela  ficava  por  lá  era 
encrenca,[…]Sua  esposa  não  gostava  mais  dele,  e  queria 
vender a casa, para poder ir embora com o seu outro parceiro, 
mas, como ele não podia trabalhar mais e a justiça deu direitos 
iguais,  o  Sr.  Dionízio  estipulou  um  valor  na  casa,  assim, 
quando  eles  fizessem  negócio,  ele  poderia  comprar  uma 
casinha pequena para morar sozinho (2005, s/p.).
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Conclusão 
 

 
 

Sendo assim, embora as diferenças entre o conto e filme sejam necessárias em virtude 

da peculiaridade dos meios, a comparação entre as duas obras artísticas permite 

reconhecer que o elo entre as duas obras é sólido, pois no que se consiste a fábula muito 

permanece do conto no filme, porém em relação à trama as distinções são necessárias, 

em ambas as obras, para a materialização nos dois meios. 
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Resumo 

 

O presente trabalho visa apresentar uma reflexão dos acadêmicos do curso de letras, da 

Universidade Federal de Santa Maria acerca do projeto Leituras dirigidas e cinema na 

escola desenvolvido na Escola de Ensino Fundamental Pão dos Pobres Santo Antônio, 

com uma turma constituída por alunos dos quintos e sextos anos da instituição de ensino 

que compareciam no turno inverso das aulas para participar das atividades. O projeto 

buscava incentivar a leitura através de atividades que estabeleciam ligações entre 

literatura e cinema no mundo atual, aproximando duas instituições distantes, a 

Universidade  e  a  escola  básica,  bem  como  prática  de  teoria.  As  atividades  foram 

baseadas em uma perspectiva discursiva, envolvendo obras literárias, filmes, 

documentários,   curtas,  entre   outros   recursos   que   possibilitaram   a   formação   do 

conhecimento literário e cinematográfico. 
 

 
Palavras-chave: Cultura cinematográfica; contos; linguagem; educação; reflexão; 

 

 
 

Introdução 
 

O Cinema é uma forma de expressarmos nossas ideias, sensações e opiniões, além de 

tudo é um novo jeito de nos conectarmos com outras pessoas, e com o mundo ao nosso 

redor. As produções cinematográficas nos trouxeram muitas possibilidades de 

encantamento,  reflexões  e  aprendizado.  E  é  isso  que  o  projeto  Leituras  dirigidas  e 

cinema na escola, desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pão dos 

Pobres Santo Antônio, localizada em Santa Maria, RS, nos meses de setembro, outubro 

e novembro do ano de 2014,objetiva trazer para o ambiente escolar, possibilitando o 

desenvolvimento da leitura por meio da relação entre literatura e cinema. O trabalho 

propõe a ampliação do espaço de lazer e enriquecimento cultural da Escola, incentivando
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a formação crítica e inserindo a arte multimídia e os contos no processo de ensino- 

aprendizagem. 
 

 
 
 

Material e métodos 
 

O desenvolvimento da atividade se deu em duas fases. Na primeira fase, foi desenvolvido 

um projeto piloto para conhecermos os alunos e planejarmos como seria nosso trabalho 

em sua fase posterior. A partir da convivência com os alunos, percebemos o quanto eles 

necessitavam deste tipo de vivência e o quanto, mesmo com apenas um contato inicial, 

criaram expectativa sobre o andamento do plano de atividades. Na segunda fase, que 

ocorreu durante o segundo semestre de 2014, elaboramos um cronograma com o Ciclo 

de Atividades inseridas na metodologia desenvolvida nas atividades. Este cronograma 

apresentava a função de informar a escola de nossas intenções e permitir que as 

propostas fossem realizadas com maior precisão. Buscamos, sempre, destacar em a 

comunicação e o debate. Em um dos encontros, abordamos a temática sul-rio-grandense 

através de contos de Simões Lopes Neto, de modo que os alunos puderam relacionar 

seus  conhecimentos  da  cultura  sul-rio-grandense  aos  contos  que  estavam  lendo. 

Criamos,  também,  um  ambiente  próximo  daquele  trabalhado  com  os  alunos  para 

fortalecer a atmosfera e sensibilizá-los ao tema trabalhado, no caso dos contos 

gauchescos, organizamos uma mateada que tornou-se, também, um espaço de 

confraternização entre os participantes do projeto. Os contos clássicos da literatura, O 

gato de Botas ou o Mestre Gato de Charles Perrault, A bela Adormecida, Rapunzel e 

Branca de Neve de Jacob e Wilhelm Grimm, também tiveram espaço em nossos 

encontros, nos quais expomos aos alunos a necessidade de conhecer esse tipo de 

literatura e o quanto o próprio ato de leitura é importante. A produção cinematográfica, 

baseada nesses clássicos, nos permitiu realizar uma comparação entre o clássico e o 

atual,  permitindo  valiosas  discussões.  A  sistemática  dos  encontros  funcionava  da 

seguinte maneira: os filmes, previamente selecionados, eram apresentados aos alunos, 

em seguida, era realizada a leitura dos textos literários, também pensados 

antecipadamente, na sequencia promovíamos discussões que estabeleciam relações de 

aproximação e distanciamento entre as duas artes, promovendo a tomada de posição 

das crianças e jovens que falavam sobre o seu entendimento,  e, a partir de tudo o que 

foi trabalhado e discutido, produziam um conto.
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Resultados e discussão 
 

O aprendizado na Escola deve ir muito além do formalismo tão presente na forma de 

ensino-aprendizagem. Deve ter como objetivo outros meios de inserir conhecimento, 

permitindo que os alunos adquiram gosto e habilidades pela leitura de contos, 

desenvolvendo, assim, seu senso crítico e cultural.As atividades visam buscar uma nova 

percepção da literatura como parte da formação linguístico-cultural dos alunos e 

professores, mostrando as nuances existentes entre o que está nos livros e o que passa 

a ser apresentado no cinema. Além disso, espera-se que a partir do contato com a 

escola, envolvida no projeto, possa se constituir a integração entre ensino básico e 

superior. No encerramento das atividades, realizamos um grande evento junto à escola, 

em que foi apresentado o todo desenvolvido  durante  o semestre  por  meio  de uma 

exposição fotográfica, um documentário, elaborado pelas petianas, com depoimentos de 

alunos, professores e funcionários envolvidos, nos quais eles falaram sobre o projeto e a 

relevância do mesmo para cada um deles, o lançamento do livro Nova Geração de 

Histórias: contos e poesias fantásticas para todas as crianças do mundo, elaborado pelos 

alunos. 
 

Conclusão 
 

O projeto Leituras dirigidas e cinema na escola mostra uma relevância extraordinária ao 

agregar valores, vivências e reflexões comuns às disciplinas do currículo, possibilitando 

um espaço de discussão permanente dentro da Escola. O grupo pensa em manter o 

projeto no presente ano, porém nossa ideia é de trabalhar com o conceito e a produção 

de micro-contos, continuando com as atividades literárias e cinematográficas. 

Pretendemos, também, oferecer oficinas de audiovisual, buscando explorar e ensinar aos 

alunos questões relativas à realização e ao funcionamento das produções de vídeos e 

curtas-metragens.  Nas oficinas de audiovisual, o PET-Letras contará com a parceria da 

TV  Ovo,  que  é  uma  associação  sem  fins  lucrativos,  criada  em  1996,  que  atua  na 

formação audiovisual de jovens, na produção de vídeos comunitários e de curtas- 

metragens.Por fim, gostaríamos de destacar que tal experiência nos despertou muitos 

momentos de alegria, companheirismo e de contemplação dos resultados de tudo aquilo 

que trabalhamos durante os encontros.
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Resumo 
 

O Dicionário Compartilhado de Língua de Fronteira é um projeto em parceria com o 

Programa  Escolas  Interculturais  de  Fronteira  (PEIF),  o  qual  teve  suas  primeiras 

atividades desenvolvidas durante o segundo semestre de 2014, nas escolas de fronteira 

entre Brasil (Itaqui) e Argentina, Vicente Solés e Otávio Silveira. A principal ideia do 

projeto foi construir um Dicionário Compartilhado com o tema “língua de fronteira”, 

elaborado por crianças e jovens do ensino fundamental, que evidencie um pouco da 

língua de fronteira, ou seja, a língua regional do Rio Grande do Sul atravessada pela 

língua espanhola falada do outro lado do rio Uruguai. Também visamos levar os alunos a 

refletirem sobre sua própria língua, sobre sua condição de fronteiriço e sobre a formação 

de uma identidade linguística e cultural diferenciada. 
 

 

Palavras-chave: escolas fronteiriças; identidade linguística; línguagem regional; 

reflexão; verbetes. 
 

 
 

Introdução 
 

O dicionário é um instrumento linguístico conhecido e reconhecido no interior da cultura 

escolar. Normalmente, é utilizado para solucionar uma dúvida ortográfica ou saber mais 

sobre o sentido de uma palavra. Partindo dessa perspectiva, o Dicionário Compartilhado 

de Língua de Fronteira propõe a possibilidade de ir além do que já está posto. Ao 

construir essa ideia de um dicionário diferenciado, possibilitamos que os alunos deem 

outros sentidos para as palavras que nascem a cada dia na região da fronteira. Assim, 

além da construção de um dicionário específico de língua de fronteira ser o principal 

objetivo deste projeto, outros objetivos, e não menos importantes, devem ser destacados: 

promover, em alunos que vivem na fronteira, uma reflexão sobre a linguagem peculiar 

que é utilizada por eles e desenvolver a compreensão do que é um dicionário e de como
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se constituem os sentidos expressos em cada verbete e que constroem a identidade 

específica da região. 

O projeto foi desenvolvido em duas visitas às escolas, sendo que, na primeira, foi 

realizado o levantamento de dados e, na segunda, uma sensibilização e criação dos 

primeiros verbetes. Além dessas visitas, ocorreram encontros semanais entre os 

integrantes do grupo PET para planejamento e discussão das atividades. Como o tempo 

de permanência nas escolas era muito curto e não teríamos como realizar todas as 

atividades em uma única visita, utilizamos uma rede social de acesso a todos os alunos 

para a postagem de novos verbetes, conforme fossem criados por eles. Para tanto, foi de 

fundamental importância o auxílio e a parceria com os professores de língua das escolas 

participantes, que durante o período de criação via rede social, foram nossos porta-vozes 

com as escolas e com os alunos. 
 
 

Material e métodos 
 

A atividade foi realizada em duas escolas da cidade de Itaqui-RS, Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Vicente Solés e Escola Municipal de Ensino Fundamental Otávio 

Silveira, em que cada escola sugeriu uma turma do quinto ano para a realização do 

projeto. Para alcançar os objetivos esperados, o primeiro passo foi conhecer a cidade e 

os  alunos,  bem  como  suas  situações  sócio-econômicas  e  culturais.  Para  tanto,  a 

aplicação de um questionário foi fundamental na coleta de dados e no envolvimento das 

turmas no que estava sendo proposto pelo projeto. 

O segundo passo, já na segunda visita às escolas, foi uma sensibilização para instigar os 

alunos a pensar sobre o que é o dicionário e para despertar a curiosidade em relação aos 

sentidos  das  palavras. Para  isso,  utilizamos  vários  métodos  que foram  discutidos  e 

selecionados em encontros semanais dos integrantes do grupo PET, tais como: vídeos, 

tiras do Tapejara, poemas regionalistas e exercícios com palavras  pré-selecionadas. 

Após motivá-los a pensar sobre tais questões, os alunos já demonstraram alguns 

posicionamentos a respeito das limitações de sentido que o dicionário apresenta. A partir 

disso, explicamos sobre o processo de criação e algumas definições que seriam 

necessárias para tal, tais como: definição, sinônimo e exemplo. A criação de verbetes foi 

o momento de livre expressão dos alunos, não havendo censura ou corte nos sentidos 

atribuídos  às  palavras  escolhidas  por  eles,  sendo  que  poderiam,  também,  incluir 

desenhos e imagens nas suas definições. É importante ressaltar que o dicionário não se 

deteve a incluir todas as letras do alfabeto, deixando a critério dos alunos a escolha dos 

verbetes,  que  poderiam  ser  palavras  ou  expressões.  Devido  ao  pouco  tempo  para
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execução das atividades, propomos a criação de um grupo fechado em uma rede social 

de acesso a todos os alunos para continuar a criação dos verbetes, que funcionou da 

seguinte  maneira:  todos  os  alunos  tinham  livre  acesso  às  informações  e  poderiam 

publicar novos verbetes que fossem surgindo no seu dia-a-dia na fronteira. Essa iniciativa 

foi crucial para a coleta do material e finalização da criação dos verbetes. Ainda durante a 

segunda visita, foi elaborado o prefácio dos dicionários junto aos alunos e foi realizado 

um passeio pela cidade de Itaqui-RS, a fim de registrar em imagens o que a fronteira 

representa para cada aluno, visitando pontos turísticos e locais familiares a eles. Por fim, 

após  o  grupo  PET  reunir  e  selecionar  os  verbetes,  a  diagramação  e  design  dos 

dicionários  ficaram  a  cargo  de  profissionais  da  área  de  Produção  Editorial,  que 

finalizaram o material com profissionalismo e comprometimento aos sentidos da fronteira. 
 

 
Resultados e discussão 

 

Este projeto resultou em excelente produto: dois Dicionários Compartilhados de Língua 

de Fronteira, elaborados por alunos do ensino fundamental de escolas municipais do Rio 

Grande do Sul. Com a idéia de promover uma reflexão nos alunos sobre sua condição de 

sujeito fronteiriço, sobre os muitos sentidos que podem ser atribuídos às palavras, e 

sobre a possibilidade de alterar o estatuto da língua de fronteira, tantas vezes vista 

pejorativamente, podemos observar, em alguns verbetes retirados dos dicionários e 

reproduzidos  abaixo,  a relação entre os sujeitos da fronteira (alunos) e  os  sentidos 

peculiares às palavras da região. 

Gaúcho 
 

Definição: O sortudo que nasceu ou mora no Rio Grande do Sul. 

Exemplo: Tenho orgulho de ser gaúcho. 

Indiada 
 

Definição: Um monte de gaúchos reunidos. 

Exemplo: A indiada veio completa para o fandango. 

A la pucha 

Definição: Exprime surpresa, admiração ou espanto. 
 

Exemplo: Equivalente a “nossa!”. 
 

 
 

Conclusão 
 

Ao entender a importância de expandir as noções de língua, dicionário e fronteira e 

ampliar as possibilidades de reflexão dos alunos, podemos concluir o quão significativo 

foi a possibilidade de tirá-los do pensamento do senso comum, instigando-os a criarem
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PET Conexões de Saberes da Educação Popular e Saberes Acadêmicos, Universidade 

Federal do Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande do Sul, vilmar1972@gmail.com 

 

Resumo 

O presente estudo apresenta as experiências do PET Conexões de Saberes da 

Educação Popular e Saberes Acadêmicos juntamente ao Programa de Auxílio ao 

Ingresso aos Ensinos Técnico e Superior – PAIETS da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG. Diante disso, as ações do PET/PAIETS se materializam através dos 

cursos pré-universitários populares, localizados nos bairros populares da cidade de Rio 

Grande/RS, São José do Norte/RS, Capão do Leão/RS e Santo Antônio da Patrulha/RS; 

através do subprograma PAIETS Indígena e Quilombola; e, também, na retomada das 

comunidades tradicionais da Educação Básica no Projeto Educação para Pescadores. 

Neste sentido, as práticas desenvolvidas nos contextos de atuação do PET/PAIETS 

objetivam potencializar ações educativas que tenham em seu horizonte a Educação 

Popular como uma escolha intrinsecamente política. Trilhamos este caminho, pois 

acreditamos em uma universidade inclusiva e comprometida com o social. 
 

Palavras-chave: campo de vivências; contextos de atuação; formação; práticas 

emancipatórias; transformação. 

 

Introdução 

O presente trabalho apresenta as práticas desenvolvidas do Programa de Educação 

Tutorial PET- Conexões de Saberes da Educação Popular e Saberes Acadêmicos, o qual 

que está vinculado ao PAIETS (Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos Técnico e 

Superior da Universidade Federal do Rio Grande – FURG). O grupo do Programa Tutorial 

é constituído doze bolsistas oriundos das classes populares. Desse modo, a pertinência 

do PET, articulado ao PAIETS, fundamenta-se a partir da proposta de formação 

continuada e permanente tanto para os sujeitos que buscam o ingresso na universidade 
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quanto para os educadores populares que estão presentes nos contextos educativos 

(bolsistas). Além disso, as ações de pesquisa, ensino e extensão construídas pelo PET, 

configuram-se enquanto contributo necessário ao campo científico, haja vista que busca 

aproximar os diversos saberes por meio de seu caráter interdisciplinar. Com efeito, “as 

discussões acerca da interdisciplinaridade têm inspiração na crítica à organização social 

capitalista, à divisão social do trabalho e a busca da formação integral do gênero 

humano” (PIRES, 1998, p. 177). Nesse horizonte, o PET busca problematizar a situação 

social presente nos contextos de opressão, acentuadas pela ética mercadológica, 

buscando o inédito viável tão presente no pensamento de Freire. Outro ponto que se 

refere a importância desse trabalho é o fato de que o grupo constrói um sentimento de 

pertencimento ao articular os diversos saberes em seus mais variados campos. Essa 

identidade é evidenciada e destaca-se ao notar-se, por exemplo, que muitos bolsistas 

atuais são oriundos dos contextos que acolhem o Programa de Educação Tutorial – como 

os pré-universitários populares que são atendidos pelo PET, o que demonstra a 

possibilidade de mudança histórica e social. 

 

Metodologia e reflexões sobre as práticas do PET  

Na atual estrutura de nossa sociedade, são notórias as contradições da lógica capitalista 

existentes no processo educativo, principalmente no que concerne a luta cotidiana da 

camada popular para ter acesso e permanecer na universidade, dando continuidade aos 

seus estudos. Podemos afirmar a partir de Antunes (2011) que a lógica do capital 

promove a necessidade dos sujeitos ingressarem cedo no mercado de trabalho e, desse 

modo, é impossibilitada a continuidade de escolarização de muitos sujeitos, acarretando 

a dificuldade de que, ao vivenciarem as demandas do trabalho, deixam para trás o sonho 

de continuar seus estudos.  

Nesse contexto de desigualdade social que permeia a educação, é possível entender que 

a classe opressora foi quem induziu muitos dos sujeitos das classes populares a 

permanecerem fora dos processos educativos formais, que preparem o sujeito para o 

mundo do trabalho (FRIGOTTO, 1998), e, consequentemente, não tivessem a 

oportunidade de acesso e permanência nas instituições de ensino, a não ser quando 

trata-se de instruções necessárias as demandas do mercado, o qual vem ocasionando a 

subproletarização da massa trabalhadora, como salienta Antunes (2011).  

Diante disso, os cursos pré-universitários populares orientam suas práticas no horizonte 

da Educação Popular, a partir de autores como Paulo Freire, Carlos Brandão, entre 

outros. Para tanto, as ações que são desenvolvidas visam formação crítica e política dos 
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sujeitos envolvidos no processo. Esta perspectiva permite que o desenvolvimento da 

aprendizagem seja partilhado no coletivo, através da escuta. Para Brandão (2006), 

“Educação popular é aquela que, ao longo da História da própria Educação, insiste em 

fazer a seu respeito, e também sobre o sentido social do ato de educar, as perguntas 

mais radicais e as mais difíceis, para se obter, se isso é  possível, as respostas mais 

concretamente utópicas.” (p.10).   

Assim, consideramos que a Educação Popular não se conforma em aceitar respostas 

fixistas que tendem a perpetuar desigualdades. Com isso, os sujeitos envolvidos nesse 

processo questionador tornam-se atores sociais, que fomentam mudanças e rupturas por 

meio de sua curiosidade epistemológica – exercício este que leva à consciência crítica.  

Com relação à retomada da escolarização nos espaços tradicionais de pesca artesanal 

do município, o PAIETS em parceria com o Projeto Educação para Pescadores ainda 

conta com o apoio de diversas instituições: por meio da Capitania dos Portos, Secretarias 

Municipais e Secretaria Estadual de Educação. Essa parceria, por um lado, demonstra a 

tentativa de suprir a falha do Estado Nacional que, historicamente, negligenciou a 

escolarização no contexto de pesca artesanal da Ilha dos Marinheiros, na Ilha da 

Torotama e Vila da Capilha, ao não contemplar as necessidades destas comunidades 

com relação ao ensino formal básico completo.  

Atualmente, o espaço assume o objetivo de “oportunizar aos pescadores e seus 

familiares a continuidade de seus estudos, de forma a valorizar seus saberes e vivências, 

possibilitando a conclusão do Ensino Fundamental e Ensino Médio” (Projeto político 

pedagógico do Projeto Educação para Pescadores, 2012, p.4). Assim, é assumida a 

visão de que é necessário construir os saberes a partir das experiências de vida dos 

educandos.  

No que concerne à permanência das estudantes de comunidades tradicionais – 

Quilombos e Aldeias Indígenas – as ações do programa dão-se no sentido de acolhida e 

acompanhamento destes na universidade. Uma vez que estes sujeitos se inserem no 

espaço do Ensino Superior, através do processo seletivo específico, que é uma ação 

afirmativa da FURG, o Programa busca realizar um acompanhamento a esses 

estudantes por meio de oficinas. Esses encontros emergem a partir da demanda em 

relação aos desafios enfrentados pelos educandos ao adentrar a Universidade, 

trabalhando a partir das suas necessidades, para uma melhoria no seu desempenho 

enquanto graduando. 

Nessa perspectiva, são elaboradas de forma conjunta aos estudantes oficinas de 

Produção Textual e Estatística. A primeira tem como preocupação o âmbito da linguagem 
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e escrita presentes na academia, mas acontecem a partir de textos condizentes com a 

realidade dos sujeitos que constituem a comunidade. Portanto, esse espaço nasce da 

compreensão de suas dificuldades na ortografia, busca esclarecer suas dúvidas de 

coesão e coerência, auxiliando sua escrita e desenvolvimento de trabalhos. Já a oficina 

de estatística, assume o objetivo de esclarecer dúvidas de estudantes, na maioria 

graduandos de psicologia, em relação a gráficos estatísticos, muito usados em trabalhos 

entre outras exigências das áreas de atuação desses estudantes.  

 

Resultados e discussão 

Assim, a atuação destes programas, PET/PAIETS, vem apresentando resultados 

significativos no que se refere à democratização do acesso e da permanência da camada 

popular na universidade pública e de qualidade. E, neste sentido, as ações dos 

programas, no que concernem os pressupostos epistemológicos, apostam na 

democratização do ingresso e permanência à universidade como direito, entendendo que 

através da inserção participativa e crítica de sujeitos que historicamente estão à margem 

da sociedade é que alcançaremos a transformação social que almejamos. 

Dessa forma, nas práticas desenvolvidas está intrínseca a aposta no ser mais dos 

educandos enquanto sujeitos que buscam pelas suas lutas cotidianas superar a lógica de 

um sistema que não acredita nas condições de emancipação do sujeito. A educação é 

um meio de se lutar contra a lógica opressora, através do instrumento educativo busca-se 

a transformação social e a hegemonia das classes sociais. 

 Pode-se ressaltar, nesta perspectiva, a importância destes programas para uma 

sociedade mais justa, a qual reconheça as diferenças no horizonte dialógico, crítico e 

esperançoso. Durante todos esses anos de atuação, passaram pelos contextos do 

PET/PAIETS, diversos educandos encharcados de sonhos, o que torna possível realizar 

e afirmar a relevância social que este programa exerce na nossa sociedade.  

Com a certeza de que novos olhares para o processo de inclusão dialogam com os 

preceitos da Educação Popular, acreditamos que a universidade - assim como outros 

espaços - além de direito de todos, é uma possibilidade que deve ser oportunizada a 

todos como uma forma de resgate e comprometimento social com os grupos socialmente 

marginalizados ao longo do tempo. Ousamos trilhar esse caminho, pois acreditamos em 

uma universidade inclusiva e comprometida com o social. 
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Conclusão 

Assim, o PET Conexões de Saberes da Educação Popular e Saberes Acadêmicos, 

juntamente ao PAIETS, configura-se enquanto espaço desenhado a partir dos projetos de 

vida de cada sujeito. É um programa intrinsecamente esperançoso e sonhador, no qual 

homens e mulheres projetam vidas e sonhos. Quando estes sonhos tornam-se um sonho 

coletivo, eles nos fazem caminhar rumo ao horizonte de outra sociedade possível.  
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Resumo 

O presente estudo busca tecer algumas reflexões no que se refere a formação crítica, 

acadêmica e humana do PET Conexões de Saberes da Educação Popular e Saberes 

Acadêmicos/FURG. Para tanto, o trabalho está organizado em três momentos: 

primeiramente faremos algumas considerações no que tange o conceito de formação 

entrelaçado às práticas do PET; em seguida buscamos refletir sobre a relevância das 

práticas do pet enquanto promotoras de uma formação diferenciada; e por fim traçamos 

nossas considerações. 

Palavras-chave: campo de vivências; Educação Popular; práticas emancipatórias; pré-

universitários populares; transformação. 

 

Introdução 

O presente texto tem como objetivo tecer algumas reflexões no que concerne a formação 

acadêmica e política, e, no sentido profundo humana, dos petianos através das 

atividades desenvolvidas nos contextos de atuação do PET Conexões de Saberes da 

Educação Popular e Saberes Acadêmicos da Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG. As ações deste programa de educação tutorial se dão através da inserção dos 

petianos em ambientes educativos – cursos pré-universitários populares, Projeto 

Educação para Pescadores, acompanhamento de indígenas e quilombolas que 

ingressam na universidade através de processo seletivo específico– que apostam em 

uma prática educativa emancipadora, no horizonte da Educação Popular.  

Focamos o presente estudo nos contextos de atuação do grupo PET, objetivando 

compreender as relações que se estabelecem como promotoras de formação acadêmica, 

política, crítica e, sobretudo, humana. A partir desta perspectiva e tendo como justificativa 
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as trajetórias e vivências de grande parte do grupo, que são ex-educandos dos cursos 

pré-universitários e atualmente coordenadores e educadores nos mesmos, ponderamos 

que a formação do PET transcende a entrada efetiva no programa, pois está entrelaçada 

as vivencias constituídas nos ambientes educativos em que o PET atua com todos os 

sujeitos envolvidos. 

Diante do que foi exposto, o trabalho está desenvolvido enquanto estrutura textual em 

três seções. Na primeira delas nossos esforços objetivam-se no sentido de busca pela 

contextualização das ações do PET Conexões de Saberes da Educação Popular e 

Saberes Acadêmicos como forma de reflexão no que concerne à formação que estes 

espaços proporcionam.  Reservamos o segundo subtítulo para dialogamos no corpo do 

texto com nossas narrativas enquanto sujeitos que têm nas suas trajetórias de vida a 

justificativa da relevância das ações deste grupo PET. Traçamos nossas conclusões no 

último dos subtítulos. 

 

Metodologia e contextos de atuação do grupo PET Conexões de Saberes da 

Educação Popular e Saberes Acadêmicos 

Consideramos relevante num primeiro momento situar o campo de vivências no que 

concerne a questões epistemológicas. Neste sentido, buscamos aqui traçar algumas 

considerações sobre o entendimento de formação em Paulo Freire e Marie-Christine 

Josso entrelaçando com as experiências nos contextos em que o PET atua alicerçadas 

na concepção de Educação Popular. 

Neste sentido, é pertinente neste momento apresentar o desenvolvimento do PET 

Conexões de Saberes da Educação Popular e Saberes Acadêmicos na Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG. O programa tem por objetivo contribuir para o 

desenvolvimento de práticas educativas, alicerçadas na Educação Popular, que visam o 

ingresso e a permanência das classes populares no ensino superior público e de 

qualidade. Nesse sentido, o grupo desenvolve suas atividades na tríade de extensão, 

ensino e pesquisa nos contextos do PAIETS – Programa de Auxílio ao Ingresso nos 

Ensinos Técnico e Superior, programa este, vinculado à Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG. Nesta perspectiva, os contextos de atuação são os cursos pré-

universitários populares, inseridos nas cidades de Rio Grande/RS, São José do 

Norte/RS, Capão do Leão/RS e Santo Antônio da Patrulha/RS, contando com cerca de 

doze pré universitários populares espalhados por estes municípios; o projeto Educação 

para Pescadores, que objetiva a conclusão do ensino fundamental e médio das 

comunidades tradicionais de pesca artesanal; e o subprograma PAIETS Indígena e 
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Quilombola, que acompanha a permanência de estudantes oriundos de quilombos e 

aldeias que ingressaram na universidade através de processo seletivo específico.  Desse 

modo, os petianos desenvolvem junto aos seus contextos de atuação, a prática científica 

ao trabalhar conhecimentos formais a partir dos saberes populares, valorizando nesse 

processo os saberes da comunidade, através da assunção da identidade cultural. Nesse 

sentido, auxilia-se na consolidação de uma educação emancipadora e crítica, a qual 

dialoga com os diferentes grupos sociais e culturais que compõem as camadas 

populares. A ação do PET proporciona uma formação continuada a seus bolsistas, o que 

gera a possibilidade de reflexão da prática educativa que contribui de forma significativa 

para a permanência qualificada dos petianos na universidade e que, através de sua 

atuação, transformam os contextos no horizonte da Educação Popular (Brandão, 2006).  

Entendemos que a constante reflexão acerca do projeto de conhecimento leva o sujeito a 

interrogar suas práticas, identidades e formas de ser a fim de traçar possibilidades de seu 

porvir, portanto o desafio colocado [...] reside, neste ponto da reflexão, na capacidade de 

cada um viver como sujeito de sua formação, em outras palavras, de fazer tomadas de 

consciência não somente para a reivindicação de ser sujeito, mas para sua realização, 

por mais difícil e frágil que possa ser. [...]. (JOSSO, 2010, p.27). Deste modo, ao 

construímos espaços de diálogo e de compartilhamento das experiências escolares onde 

atuamos e na compreensão de que o ato de revisitar a própria trajetória enquanto sujeitos 

em permanente e constante construção, constitui o elemento fundante do processo 

(auto)formativo. 

 

Resultados e discussão 

O grupo dos petianos, a partir das práticas educativas fundamentadas a partir do 

horizonte da Educação Popular (junto a autores como Paulo Freire, Moacir Gadotti, 

Carlos Brandão, Gomercindo Ghiggi, Jaime Zitkoski, Danilo Streck; Balduíno Andreola, 

entre outros), tem, cada vez mais, qualificado sua formação. Além disso, a partir dessa 

relação teórica que busca o envolvimento e parceria de outras Instituições de Ensino 

Superior, possibilita-se a organização e participação em eventos. Como é o caso do VII 

Seminário Nacional Diálogos com Paulo Freire, que foi organizado com o apoio do grupo 

PET, assim como a participação e apresentação de trabalhos na MPU (Mostra de 

Produção Universitária) e outros eventos acadêmicos. Outro resultado é a construção e 

divulgação de artigos e publicação de livros, referentes a pesquisas realizadas pelos 

petianos em seus contextos.  
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Partimos da concepção de que todo conhecimento é autoconhecimento. Nesta 

perspectiva, por meio da reflexão/auto-reflexão sobre nossos percursos de vida, 

percursos de formação acadêmica/profissional na relação com os outros e conosco 

mesmo, entrelaçadas com a reflexão dialógica sobre as nossas experiências nos 

espaços de atuação do grupo PET, nós, sujeitos pesquisadores, estabelecemos no 

desenrolar dessa pesquisa aprendizagens coletivas. Em outras palavras, por intermédio 

da observação reflexiva da realidade objetiva de nossas ações buscamos a compreensão 

crítica do cotidiano, das práticas desenvolvidas a partir de intenções teóricas, 

compreendendo-as como aprendizagens essenciais em nossos processos contínuos de 

(auto)formação. 

Portanto, entendemos que um dos resultados expressivos das ações do PET Conexões 

de Saberes da Educação Popular e Saberes Acadêmicos é a formação qualificada nos 

espaços de atuação, fato este reconhecido nas trajetórias da maioria dos petianos do 

grupo que são oriundos dos contextos do PET. Isto demonstra que a formação promovida 

nestes ambientes, além de fazer o sujeito se sentir pertencente ao seu contexto, 

configura-se enquanto permanente encharcada de concepções políticas, sociais, 

filosóficas, que apontam para um novo horizonte de formação humana. 

 

Conclusão 

Assim, a atuação do PET vem apresentando resultados significativos no que se refere a 

uma formação mais critica, tendo contato direto com sujeitos e contextos singulares e 

oriundos da camada popular. Há um compartilhamento de saberes que ocorrem nos 

espaços de atuação, por isso é contínua a vivência e a pesquisa acerca do contexto de 

inserção do grupo, buscando sempre um aprimoramento da pratica pedagógica realizada 

nos espaços que acolhem o PET. Durante todos estes anos de atuação, passaram pelo 

programa PET, diversos educandos encharcados de sonhos, o que torna possível 

realizar e afirmar a relevância social que estes programas exercem na nossa sociedade. 
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Resumo  
 

O programa PET destina-se a apoiar grupos tutoriais de aprendizagem e possibilita aos 

alunos a realização de atividades extracurriculares, tendo como objetivo à melhoria da 

sua formação acadêmica e profissional. O objetivo do trabalho foi avaliar a participação e 

o grau de satisfação dos acadêmicos nas atividades extracurriculares desenvolvidas pelo 

grupo PET-EA da FURG nos anos 2012, 2013 e 2014. As ações relacionadas foram o 

ciclo de palestras específico, fórum das Indústrias de Alimentos e o ciclo de palestras 

multidisciplinar em colaboração com outros grupos PET da Instituição. Ao final de cada 

evento, questionários de avaliação foram distribuídos aos participantes para obter 

informações sobre diversos aspectos dos mesmos. As ações foram avaliadas 

positivamente pelos acadêmicos e observou-se um acréscimo de participantes em 2014 

em relação aos anos anteriores. Os resultados obtidos motivam o grupo a desenvolver 

atividades extracurriculares com qualidade e contribuir para a formação diferenciada dos 

acadêmicos do curso.   

  
Palavras-chave: Ciclo de Palestras; Educação Tutorial; Engenharia de alimentos; Fórum 

das Indústrias.   

  

Introdução  

O Grupo de Educação Tutorial do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade do 

Rio Grande - PET-EA, desenvolve atividades extracurriculares, que integram ensino, 

pesquisa e extensão. Por meio dessas ações, o grupo tem o compromisso de estimular a 

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

202



 
 

melhoria do ensino de graduação em Engenharia de Alimentos da FURG, atuando como 

agentes multiplicadores interagindo com o corpo discente, docente e com a pós-

graduação. Dessa forma, as atividades extracurriculares oportunizam aquisição de 

conhecimentos e a formação diferenciada dos acadêmicos. A realização do ciclo de 

palestras especifico, do ciclo multidisciplinar e do fórum com as Indústrias de Alimentos 

tem por objetivo aproximar e disseminar conhecimentos aos discentes, permitindo que o 

profissional do futuro tenha amplo conhecimento de áreas diversas.  

Material e métodos  

As atividades que desenvolve o Grupo PET-EA são integradas ao ensino de graduação e 

de pós-graduação e a extensão. Consistem na organização e participação de cursos, 

palestras, seminários, fóruns, visitas técnicas, congressos, dentre outras. O planejamento 

das atividades leva em consideração evitar a especialização precoce e contribuir para o 

desenvolvimento das habilidades e a formação ampla dos acadêmicos.   

Nos anos de 2012, 2013 e 2014 o grupo PET – EA promoveu ciclos de palestras 

específicas no mês de novembro de cada ano e o ciclo multidisciplinar nos meses de 

maio de 2012, agosto 2013 e setembro 2014, respectivamente. Os fóruns das Indústrias 

foram realizados em novembro de 2012 e 2013 e setembro de 2014. O público alvo dos 

eventos foram os discentes do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG. O instrumento de avaliação utilizado para aferir as 

atividades foi um questionário com perguntas diversas e atribuição de nota de zero a dez, 

e aplicado ao final de cada evento.   

  

Resultados e discussão  

Na Tabela 1 podem ser visualizados os resultados das avaliações dos participantes que 

responderam aos questionários nos ciclos e fóruns das Indústrias realizados pelo grupo 

PET – EA referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014.  
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Tabela 1 – Avaliação das Palestras Específicas (CPE), Multidisciplinares (CPM) e do 
Fórum das Indústrias (FI) nos anos de 2012, 2013 e 2014.  

 
 2012  2013  2014  

Eventos  Número de  

participantes*  

Grau de 
satisfação 
do evento  

Número de  

participantes*  

Grau de 
satisfação 
do evento  

Número de  

participantes*  

Grau de 
satisfação 
do evento  

CPE   23  9,5  37  8,5  40  8,7  

CPM  41  8,7  39  9,1  56  8,3  

FI  42  8,5  51  8,5  60  9,0  

  
Pode ser observado na Tabela 1, que houve um aumento na participação dos alunos nas 

atividades consideradas ao longo dos três anos e um grau de satisfação superior a 80% 

em todas as atividades. Comparando os anos de 2012 e 2014, ocorreu um acréscimo de 

aproximadamente 27 % no número de participantes em relação ao Ciclo de Palestras 

Específicas. Já para o Ciclo de Palestras Multidisciplinar, o número de participantes 

aumentou 15,5 %, sendo que no ano de 2013 houve menor participação. Alguns fatores 

podem ter contribuído para esse resultado como a data da realização do evento, horário, 

local e a programação das palestras. A participação dos acadêmicos no Fórum das 

Indústrias de alimentos tem aumentado anualmente, sendo que em 2014 houve um 

acréscimo de 17,6 % em relação ao ano de 2012.  Os resultados apresentados sinalizam 

o grau de satisfação com as atividades e estimulam o grupo a desenvolver cada vez mais 

atividades extracurriculares com qualidade.   

  

Considerações Finais  

O estudo mostrou um acréscimo na participação e no grau de satisfação dos acadêmicos, 

indicando que se pode promover o aprimoramento e a qualidade das atividades 

desenvolvidas pelo grupo.   

 

 

 

 

*Número de participantes que responderam ao questionário aplicado.   
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Resumo 

Na última década, as informações trazidas por meio de redes sociais alavancaram a 

utilização da internet para  meios de comunicação. O facebook passou a ser não só um 

site de relacionamentos, mas também, um meio onde podem ser compartilhadas 

reportagens, curiosidades, eventos, congressos referentes a uma determinada área ou 

curso em questão. A utilização do facebook pelo grupo PET Zootecnia pode ajudar a 

expandir o programa além da Universidade, fazendo com que a comunidade acadêmica e 

a população em geral tenham maior acesso aos assuntos da área. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade; Comunicação; Internet; Mídias; Redes Sociais. 

 

Introdução 

 

Há algum tempo, poucos eram os que podiam produzir, compartilhar e interagir com o 

conteúdo na internet. Além disso, poucos tinham acesso à internet ou dominavam as 

ferramentas de publicação de conteúdo na rede. Com a evolução das novas gerações, as 

“antenadas” na tecnologia, e com o crescente desenvolvimento de melhores programas 

para web, surgiram sítios na internet em que os usuários podiam trocar ideias entre si. 

(TELLES, 2010). 

Uma escola ao se conectar a Internet, tem-se um mundo novo de possibilidades diante 

de alunos e professores. Os instrumentos didáticos como um livro ou uma enciclopédia 

deixam de serem os únicos utilizados, assim tem-se uma infinidade de livros e de sites 

que o aluno pode acessar, novos conceitos, representações e imagens onde o aluno 
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convive e irá auxiliar no desenvolvimento de outras habilidades, capacidades, 

comportamentos e até processos cognitivos. Os conteúdos na Internet muitas vezes se 

tornam mais interessantes e atraentes do que quando apresentados em livros ou 

apostilas, pois este tipo de material já é rotina dos alunos. Aprender deve se tornar algo 

divertido, realístico e mais significativo (RAMAL, 1996). 

No dia 4 de fevereiro de 2004, foi lançada na internet a página do Facebook. A página 

tinha cerca de 800 milhões de usuários, um terço da população com acesso a internet. 

Quando criado por quatro universitários da Universidade Harvard, o site tinha objetivo de 

comparar as garotas da universidade de acordo com sua beleza. 

Em pouco tempo, o site mostrou que pode conectar pessoas segundo afinidades e 

interesses. Já hoje, o Facebook tem 1,23 bilhão de usuários, e diariamente tem 4,75 

bilhões de publicações.  Com dez anos alcançou uma colocação que nenhuma outra rede 

conseguiu. Desde que chegou ao Brasil, em 2011, a rede social cresceu mais de 600%. 

É o segundo país com o maior número de usuários, perdendo apenas dos Estados 

Unidos, segundo a empresa de métricas comScore (REVISTA VEJA, 2015). 

As novas mídias, presentes em nosso dia-a-dia, influenciam o comportamento da 

sociedade atual no consumo desse conteúdo. Através da tecnologia, existem facilidades 

nos meios de comunicação, onde as noticias se espalham de maneira mais rápida. 

Assim, o Facebook é uma ferramenta que possibilita as pessoas transmitirem assuntos 

diversos com pessoas de todo lugar do mundo, de maneira rápida e eficaz. 

 

 
 

Material e métodos 

 

Inicialmente foram nomeados petianos responsáveis para realizar a atividade, que 

consiste em fazer publicações rotineiras. Assim foi criada uma página no Facebook para 

grupo PET Zootecnia (www.facebook.com/petzoouem). 

O grupo decidiu qual seria o cunho dessas postagens, a sua frequência e o público alvo a 

ser atingido. Na página são postados em média, dois a três conteúdos por semana, onde 

na maioria das vezes são informações sobre atividades realizadas pelo grupo, e também 

notícias e pesquisas da área de ciências agrárias. São postados também, divulgações de 

eventos, cursos, curiosidades para o público em geral. Os conteúdos são sugeridos pelos 

petianos e publicados pelos responsáveis pela atividade. 
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A página tem diversos seguidores, a maioria são graduandos, pós graduandos, 

professores e profissionais de zootecnia, sendo muitas pessoas de outras cidades e 

estados. 

 

Resultados e discussão 

 

Em dois anos de atividade o grupo obteve resultados importantes. As atividades puderam 

alcançar um público maior, os petianos melhoraram a capacidade de comunicação, troca 

de informações e prática da escrita, maior conscientização de todos sobre a importância 

da Zootecnia e das Ciências Agrárias. Além disso, houve maior procura pelos alunos no 

processo de seletivo para novos petianos e maior interesse da comunidade acadêmica 

pelas atividades realizadas pelo grupo PET. Portanto, esta atividade tem representado 

uma importante vitrine para o PET/Zootecnia/UEM. A página do Facebook conta com 

aproximadamente 430 seguidores e uma média de 20 visitas diárias. Algumas 

publicações tiveram grande alcance, a maior delas obteve 734 pessoas, o que aumentou 

ainda mais o número de seguidores da página. 

 

 

 

Conclusão 

 

As informações estão chegando cada vez mais rápido para as pessoas, e o poder de 

interação também está cada vez maior. A rede social Facebook possibilita que o grupo 

PET Zootecnia repasse informações necessárias para a comunidade acadêmica e 

demais interessados. Por meio da internet há um maior número de pessoas atingidas em 

menor tempo. Assim o grupo fica cada vez mais reconhecido. 
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Resumo  
 

A Universidade Estadual de Maringá possui a Fazenda Experimental de Iguatemi, onde o 

projeto é desenvolvido com o objetivo de utilizar a natureza para divulgar a biodiversidade 

e incentivar preservação dos recursos naturais. Inicialmente, os visitantes são 

recepcionados no centro de visitantes, onde assistem a uma apresentação que dá início à 

discussão dos temas relacionados às questões ambientais. Em seguida, conduzidos 

pelos monitores, são levados a percorrer trilhas e conhecerem criações de animais e 

plantas. Como resultado, espera-se que os monitores cumpram as diversas ações em 

termos de ensino, pesquisa e extensão universitária, além de enfatizar o trabalho em 

equipe, permitindo a cada um o exercício de administrar as adversidades e o 

aprimoramento das suas habilidades individuais. Em relação aos visitantes, sua 

participação contribui para a evolução dos conceitos de cidadania, permitindo a cada um 

a compreensão e o exercício das complexas relações pessoais e com o meio ambiente.  

  

Palavras-chave: Cidadania; Desenvolvimento sustentável; Educação ambiental; 

Extensão universitária; Trabalho em equipe.  
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Introdução  

A Universidade Estadual de Maringá possui no distrito maringaense de Iguatemi, uma 

fazenda experimental que tem como propósito o atendimento aos seus cursos, 

prioritariamente Agronomia e Zootecnia, em termos de suporte às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Destaca-se nesta propriedade uma ampla área na qual procedeu 

nas últimas três décadas, um cuidadoso trabalho de manejo de recursos naturais 

renováveis, visando à criação de uma unidade demonstrativa que prioriza o atendimento 

à comunidade externa. Inicialmente conduzida na forma de projetos institucionais 

financiados pela própria instituição, ganhou, ao final dos anos 90, grande estímulo, com o 

aporte de financiamento externo (Fundo Nacional do Meio Ambiente), comprometido com 

ações relacionadas à conscientização da população em relação às questões ambientais. 

Desde o início o projeto funcionava como prestação de serviços e, recentemente, passou 

para um projeto de extensão rural, da qual há envolvimento dos acadêmicos dos cursos 

de Agronomia e Zootecnia, e integrantes do grupo PET – Agronomia.  De tal forma foi 

possível o andamento do projeto, pois os acadêmicos participantes foram 

compreendendo que a participação permite uma grande evolução das suas ações 

voltadas à extensão. O objetivo deste projeto é utilizar a interpretação da natureza para 

divulgar à sociedade as principais alternativas de manejo dos recursos naturais da 

Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI), dentro dos princípios de uso múltiplo, por meio 

da inserção dos integrantes do PET e alunos de graduação da UEM, voltada para a 

comunidade em geral e servir de laboratório para as atividades extraclasse das escolas 

da região.  

  

Material e métodos  

Ao longo do período letivo, em cada ano, o grupo trabalha em conjunto, no sentido de 

estabelecer o conteúdo que será repassado aos visitantes, em cada oportunidade. 

Periodicamente são agendadas visitas, nas quais os integrantes do grupo recebem, 

sobretudo, alunos do ensino médio e fundamental de escolas da região, públicas e 

privadas. Inicialmente, os visitantes são recepcionados no centro de visitas, onde 

assistem a uma palestra que dá início à discussão dos temas relacionados às questões 

ambientais. Em seguida, conduzidos pelos monitores, os visitantes são levados a 

percorrerem as trilhas, nas quais estabelecem íntimo contato com a natureza, podendo 

visualizar diversas plantas que integravam a mata natural da região, em épocas 

passadas, além de conhecerem criações de animais e plantas. Os monitores apresentam 

o ambiente, respondem às perguntas, motivam a discussão e as reflexões em torno da 

preservação dos recursos naturais renováveis, em um contexto de envolvimento e 

descontração. Ao final, os visitantes são novamente reunidos no centro e é feita a 

conclusão da visita com o resumo do que foi apresentado e discutido.  
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Resultados e discussão  

Desde junho de 2007 já participaram das visitas na fazenda aproximadamente 8.000 

pessoas, sendo essas do ensino fundamental e médio, tanto de instituições públicas 

quanto privadas, sendo abertas para alunos de nível superior, técnicos, grupos da 3ª 

idade e grupos de pessoas com necessidades especiais, nos quais participam com 

periodicidade menos do que aqueles. O projeto possibilita a disseminação da educação 

ambiental para os visitantes, a divulgação da FEI e de trabalhos que vem sendo 

desenvolvidos na UEM. Além de proporcionar maior desenvoltura dos monitores frente a 

trabalhos em grupo.  

  

Conclusão  

Os monitores do projeto, ao se envolverem com todas as etapas do mesmo, cumprem as 

diversas ações em termos de ensino, pesquisa, extensão, que é de maior destaque, além 

de enfatizar o trabalho em equipe, permitindo a cada um o exercício de administrar as 

adversidades e o aprimoramento das suas características e habilidades individuais. O 

envolvimento com a comunidade externa contribui para a evolução dos conceitos de 

cidadania dos integrantes, permitindo a cada um a compreensão e o exercício das 

complexas relações interpessoais.  
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Resumo  

Diante da necessidade da exposição pessoal em público, seja no âmbito acadêmico ou 

profissional, o desenvolvimento da comunicação de forma clara e objetiva é fundamental. 

A pesquisa e a compreensão das informações para a elaboração de apresentações se faz 

importante. Em virtude dos fatos mencionados, integrantes do (PET/Zootecnia/UEM) 

realizam durante o ano letivo, duas palestras, sendo estas avaliadas pelo público presente. 

Ao estimular o petiano na prática da pesquisa e oratória, o grupo tem alcançado resultados 

satisfatórios nestas áreas.   

  

Palavras-chave: Apresentação; Compreensão; Oratória; Profissional; Público.   

  

Introdução  

A oratória é o meio de comunicação mais antigo relatado, conforme SILVA (2010), a arte 

da oratória surgiu no século V a.C. na antiga Grécia. Teve papel fundamental para a criação 

e manutenção da democracia aonde o discurso assume um caráter politico e era usado 

como “arma” de persuasão. Atrelado a funções políticas e comerciais, a oratória foi um 

importante instrumento para a disseminação de conceitos gregos.   

A arte da oratória tornou-se imprescindível com o avanço da sociedade atual. O domínio 

da comunicação e o poder de argumentação representam fatores-chave para qualquer 

profissão. De acordo com CINTRA (2007), compõem à pratica da oratória os aspectos 

corporais, psicológicos, discursivos e interativos. Busca-se com essa prática, o 

convencimento do ouvinte podendo assim, chegar no resultado esperado.   
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Segundo SILVA (2012) para se dominar a arte da oratória é necessário que se tenha 

experiência e prática. Desta forma é necessário que este conhecimento seja difundido e 

ampliado no meio acadêmico, contribuindo assim, com a formação de profissionais com 

maior poder de convencimento e, consequentemente, mais bem sucedidos em suas 

carreiras.  

Diante desta necessidade, o Ciclo de Palestras dos Petianos tem por objetivo treinar os 

alunos inseridos neste grupo com práticas de oratória, estimulando-os a buscar 

conhecimento e adquirir a experiência necessária para esta situação. Sendo assim, cada 

integrante do grupo tem por meta, ministrar duas palestras por ano, uma de cunho cultural 

e outra com conteúdo técnico do curso de zootecnia. Busca-se com esta atividade, 

estimular o petiano a adquirir e disseminar conhecimentos de forma clara e acessível aos 

ouvintes.  

  

Material e métodos  

Em datas previamente definidas, petianos realizaram durante o ano letivo, duas palestras. 

Essas são desenvolvidas e apresentadas de forma individual, sendo uma de cunho técnico 

e outra de cunho cultural. As palestras são abertas para o grupo PET Zootecnia e demais 

interessados, sejam estes professores, alunos ou comunidade externa. O tempo estipulado 

para cada apresentação é entre 40 e 60 minutos. Em seguida à palestra, têm-se um 

momento de debate entre o palestrante, ouvintes e Tutor. Neste, são feitas avaliações em 

relação à apresentação, observando-se o conhecimento sobre o assunto, qualidade da 

apresentação visual, conteúdo e organização das informações apresentadas, utilização do 

tempo, postura e capacidade para responder questões feitas pela plateia entre outros.  

  

Resultados e discussão  

Diante do aprimoramento da prática da oratória, estimula-se a melhoria da fala, da escrita 

e do comportamento do interlocutor, assim como a sua receptividade a críticas e/ou 

sugestões. Por outro lado, o público, é incitado a desenvolver o senso crítico e a 

capacidade de compreensão do conteúdo apresentado.   

  

Conclusão  

Levando em consideração os aspectos mencionados, entende-se que a prática da 

comunicação em público é fundamental. O ciclo de palestras realizado pelo 
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PET/Zootecnia/UEM é uma atividade com bons resultados e de grande importância na 

formação de petianos.   
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Resumo 

A Jornada de Minicursos, uma atividade de extensão existente há quatro anos no PET 

Engenharia Elétrica que visa oferecer para os acadêmicos de Santa Maria a possibilidade 

de desenvolver habilidades diversas como oratória e domínio de grupo e ainda permite o 

aprendizado de várias ferramentas e conteúdos interessantes para a vida acadêmica, foi, 

na sua quarta edição, explorada de uma forma especial. O valor cobrado para inscrição, 

destinado a certificação do evento, a aquisição de materiais necessários e, ainda, um 

evento agradável de encerramento, nos permitiu contribuir um pouco mais com a 

comunidade local na forma de arrecadação de alimentos para o grupo voluntário Anjos da 

Noite, a contribuição com caixas de bombom para presentes de Natal aos moradores de 

rua e, ainda, uma pequena contribuição financeira ao Lions Clube na arrecadação de 

verbas para compra de matérias escolares para alunos carentes. 

 

Palavras-chave: arrecadação de alimentos; atividade voluntariado; contribuições 

financeiras. 

  

Introdução 

Há aproximadamente quatro anos o PET Engenharia Elétrica começou a pensar em 

alguma atividade que pudesse trazer os alunos da engenharia para fora da sala de aula 

e/ou grupo de pesquisa e divulgar as suas atividades para os seus colegas. A primeira 

ideia foi a criação de um simpósio onde os alunos interessados poderiam apresentar as 

suas pesquisas mas através de uma pesquisa, curta e bem sucedida, foi possível notar 

que esse tipo de evento já estava saturado no meio acadêmico e, portanto, conversando 

com alguns professores e colegas, decidiu-se criar a Jornada de Minicursos. 
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Estando hoje na sua quarta edição a Jornada de Minicursos tem como principal objetivo 

incentivar aos alunos da comunidade acadêmica a repassar algum conhecimento 

adquirido durante a sua trajetória de aprendizado na forma de um minicurso para o 

público acadêmico interessado. 

A atividade de ensino, por ser recente e por possibilitar várias implementações, sofreu 

várias mudanças durante as suas quatro edições.  

Nesta última edição teve-se a ideia de vincular ao projeto um público muito maior que o 

acadêmico. Essa ação foi possível pois na sua segunda edição decidiu-se premiar os 

minicursos mais bem avaliados. A avaliação era, e ainda é, feita por ouvintes, que se 

encaixam numa categoria geral, e por petianos, que são devidamente preparados para a 

função representando, assim, uma porcentagem maior na média final.  

A premiação na segunda e na terceira edição foi dividida entre dinheiro para os primeiros 

colocados e brindes para os demais. Na quarta edição a premiação foi toda em dinheiro. 

Essa verba durante todas as edições foi adquirida cobrando uma taxa por minicurso. Por 

meio dessa taxa esperava-se poder garantir a maior presença dos ouvintes aos 

minicursos e, também, garantir a satisfação do ministrante.  

A Jornada de Minicursos acabou por tomar proporções tão grandes que passou de 

apenas 12 minicursos, sendo a maioria na área de engenharia elétrica, a 28 minicursos, 

abrangentes a mais de cinco áreas, em quatro edições. Junto com esse crescimento as 

ideias também foram evoluindo e, na quarta edição, decidiu-se vincular o projeto a um 

projeto voluntário chamado Anjos da Noite, trazendo a extensão para dentro da atividade.  

O Anjos da Noite é um projeto que visa garantir a alimentação dos moradores de rua da 

cidade de Santa Maria, tendo como função garantir os alimentos necessários para a 

nutrição de todos ou da maioria dos moradores de rua, assim como o preparo desses 

alimentos e, também, a distribuição dos mesmos. 

A arrecadação foi muito bem sucedida e, após o fim do evento, ainda tínhamos alguma 

verba sem destino. Decidimos, então, contribuir com demais projetos. 

 

Material e métodos 

Para a quarta Jornada de Minicursos foi solicitado, junto com o valor das inscrições, um 

quilo de alimento não perecível ou leite por pessoa. 

O quilo de alimento seria destinado a alimentação dos moradores de rua e o leite 

utilizado para servir café com leite aos moradores para esquentá-los nas noites frias e 

para contribuir com a reposição de vitaminas e sais minerais. 
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Visto que a Jornada de Minicursos tem como duração um mês com minicursos durante a 

noite, estes sobrepostos de acordo com a oferta, o ouvinte consegue fazer no máximo 4 

minicursos tendo que arcar com um valor inicial de dez reais (R$10,00) que lhe dá direito 

a um minicurso e mais cinco reais (R$5,00) a cada minicurso acrescentado, ou seja, ao 

fazer um minicurso o ouvinte terá de arcar com dez reais (R$10,00), dois minicursos 

quinze reais (R$15,00), três minicursos vinte reais (R$20,00)  e ao fazer quatro 

minicursos vinte e cinco reais (R$25,00). 

Após realizarmos a Jornada de Minicursos, entregarmos a premiação dos ministrantes e 

finalizarmos com o evento de encerramento pode-se perceber que ainda tínhamos 

alguma verba sobrando. Dessa forma decidiu-se contribuir com mais dois projetos 

voluntários. 

 

Resultados e discussão 

No total foram recolhidos 60 kg de alimentos não perecíveis e leite, esses, entregues aos 

voluntários do projeto que trabalharão nas demais etapas possibilitando que esses 

alimentos cheguem aos necessitados.  

Após o fim da Jornada percebeu-se que alguns recursos não foram utilizados e, visando 

a filosofia de que as atividades do PET não tem função de arrecadação de fundos, 

decidiu-se investir em outras ações. 

A primeira oportunidade que surgiu, ainda vinculada com os Anjos da Noite, foi a compra 

de caixas de bombom como lembrança da noite de natal para os moradores de rua. Junto 

dessa iniciativa participaram professores e alunos contribuindo com a doação das caixas 

de bombom. 

Na segunda oportunidade, desta vez participando de projetos vinculados ao Lions Club, 

foram adquiridos materiais escolares para crianças carentes e, também, pode-se 

colaborar com a Semana da Mulher realizada na UFSM entre os dias 2 (dois) à 6 (seis) 

de março que tem como objetivo proporcionar um momento de integração para as 

mulheres de todas as idades.  

 

Conclusão 

Atividades de caráter extensionista devem ser abordadas durante a vida acadêmica. 

Essa ação tornará os nossos alunos profissionais interessados em contribuir sempre com 

a sociedade e a enxergar um motivo maior para as suas tarefas.  
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A Jornada de Minicursos vem se mostrando uma atividade de ensino muito eficiente em 

motivar alunos para aprender. Aprender ensinando e aprender participando dos 

minicursos.  

Na última edição, vinculada a atividade de extensão, conseguimos fazer com que os 

alunos interessados em conhecimento pudessem, também, colocar suas mãos na 

comunidade.  

Os resultados foram incrivelmente satisfatórios tornando a ideia um item que, bem 

implementado, terá sucesso em outras edições e, também, outros projetos. 
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Resumo 

 

Devido à forte característica de trabalho coletivo comum ao Programa de 

Educação Tutorial (PET), o grupo PET da Escola Superior de Educação Física 

(PET-ESEF) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) percebeu a necessidade 

de estimular a relação interpessoal entre os integrantes dos grupos PET das 

demais unidades da UFPel. Desta forma, criou-se o I OLIMPETS, evento visando 

à socialização através de brincadeiras lúdicas, contribuindo de forma efetiva para 

uma melhor socialização entre grupos. Foi apontado o aumento de interesse na 

participação em eventos comuns aos PET’s posteriormente ao OLIMPETS, visto 

que 78,3% dos indivíduos afirmaram haver influência positiva, já a avaliação geral 

do evento teve resultado de 91,3% apontado como excelente. Ou seja, a partir da 

realização do OLIMPETS, reuniões e encontros como INTERPET’s passaram a 

ter muito mais aceitação e envolvimento coletivo durante os momentos de 

discussão e debate, constatando-se a importância de práticas de socialização, 

integração e ensino. 

 

Palavras-chave: Ensino; Interdisciplinaridade; Lúdico; Socialização; Relações; 

 

Introdução 

 

Atividades de recreação podem contribuir de forma direta na interdisciplinaridade e 

integração em grupos (NATALI E PAULA, 2012). Podendo agir como mediadoras de 

avanços e contribuindo para um ambiente prazeroso e favorável, capaz de desenvolver a 
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criatividade e dinâmica necessárias para um melhor funcionamento em sociedade 

(WERNECK, 2000).  

Em um ambiente prazeroso e afetivo o indivíduo tem maior motivação e segurança para o 

desenvolvimento de seu potencial. Segundo Munari e Zago (1997), “através do grupo o 

homem pode desenvolver habilidades nas suas relações pessoais, realizar tarefas, 

aprender e mudar seu comportamento, divertir-se, oferecer e receber ajuda. Em grupo, é 

comum o desenvolvimento de um clima de solidariedade, companheirismo e segurança, 

o que facilita a unidade do grupo”. 

A definição de grupo, segundo Zanella e Pereira (2001), “é a ação coletiva, entendida 

como ação que é desencadeada por uma consideração mútua, realiza-se com o 

envolvimento de todos e tem como resultado o coletivo”. Em grupo são construídos 

vínculos, e as situações vivenciadas servem como fatores agregadores, possibilitando 

conhecimento mútuo e vinculação entre os envolvidos (MALACRIDA E MACHADO, 

2008).  

No decorrer da vida acadêmica, bem como na vida profissional, o trabalho coletivo 

sempre estará presente no cotidiano do indivíduo. Como é o caso dos grupos do 

Programa de Educação Tutorial (PET), onde tem como objetivo o trabalho coletivo em 

prol de uma formação social, com princípio básico a intervenção de forma conjunta entre 

ensino, pesquisa e extensão. É a partir desta intervenção e do trabalho coletivo que são 

sistematizadas as atividades dos cursos de graduação, aos quais o PET está vinculado, 

fomentando a qualificação da formação acadêmica, social e cientifica. 

Devido a este forte apelo coletivo, percebeu-se através do Grupo PET da Escola Superior 

de Educação Física (PET-ESEF) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) a 

necessidade de estimular a relação interpessoal entre os integrantes dos grupos PET das 

demais unidades acadêmicas da UFPel. Para tanto, foi criado e organizado o I 

OLIMPETS, uma atividade que visou à socialização por meio de brincadeiras lúdicas. 

Sendo os integrantes do PET-ESEF os responsáveis pela condução das atividades, 

divisão dos grupos e atividades culturais realizadas. Entre os objetivos do evento buscou-

se estimular a relação interpessoal entre os integrantes dos grupos PET das diferentes 

unidades da UFPel, auxiliar na introdução de novas práticas pedagógicas e ainda 

contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como pratica de formação 

na graduação. 
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Material e métodos 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal de caráter quantitativo, com alunos e tutores 

dos grupos PET-UFPel participantes da primeira edição do OLIMPETS, sendo a amostra 

verificada por conveniência. Para a obtenção de dados foi elaborado um questionário 

avaliativo, disponibilizado em plataforma digital. Para mensuração foi utilizada a escala 

de Likert, além de opções de múltipla escolha e algumas perguntas abertas.  

Para a realização do evento foi solicitado a cada um dos grupos a criação de pelo menos 

três atividades recreativas ligadas à especificidade de cada curso que representam. Tais 

atividades foram enviadas ao grupo PET-ESEF, o qual como organizador do evento 

realizou uma seleção, e quando necessário adequou as mesmas para elaboração de um 

cronograma final de atividades. Na data previamente marcada, alunos e tutores de todos 

os grupos se reuniram nas instalações da ESEF-UFPel para participarem do I 

OLIMPETS. 

 

Resultados e discussão 

 

O número de participantes no evento foi de 42 pessoas, entre petianos e tutores, sendo 

que 23 responderam o questionário de avaliação do evento (quinze homens e oito 

mulheres). A média de idade encontrada foi de 24 anos, obtendo-se retorno dos grupos 

Odontologia (9), Agronomia (6), Computação (3), Arquitetura & Urbanismo (2), 

Engenharia Hídrica (2) e Meteorologia (1). Entre os participantes do evento, 82,7% 

relataram que a busca por uma melhor integração entre os grupos PET foi o principal 

fator que os motivou a estarem presentes, 39,13% das respostas analisadas incluíram a 

participação por livre e espontânea vontade, sendo que 26,1% afirmaram que sua 

participação se deu por obrigatoriedade. Quando analisado o nível de interesse em 

participação pré-evento, obteve-se resultado de 43,5% de indivíduos classificando-se 

como muito motivados, sendo que durante o evento observou-se um acréscimo nesta 

porcentagem, aumentando para 65,2% o nível de motivação. Quando questionados sobre 

o nível de integração com os demais grupos PET’s anteriormente ao evento, 34,8% dos 

participantes classificaram como péssima, sendo que apenas 17,4% apontaram possuir 

uma ótima relação entre os grupos. Tais resultados mudaram significativamente, sendo 

que nenhum dos participantes analisados afirmou possuir uma péssima relação após o 

evento, já a classificação de ótima sofreu um acréscimo superior a 50%, indo de 17,4% 

iniciais a 69,5%, número este que comprova a importância da realização de eventos 
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agregadores como o OLIMPETS. Entre as atividades que os participantes consideraram 

mais importantes para a integração entre os grupos podemos destacar as duas primeiras, 

sendo elas, a formação das equipes, onde foram sorteados os integrantes de forma 

aleatória, e a elaboração de nome e hino de cada equipe. Outro fator a ser destacado foi 

o relato do aumento de interesse na participação em eventos comuns aos PET’s 

posteriormente ao OLIMPETS, visto que 78,3% dos indivíduos afirmaram haver influência 

positiva, sendo que apenas 21,7% relataram não haver relação. Ainda foi realizada uma 

avaliação geral do evento, onde 91,3% dos participantes o classificaram como excelente, 

e 8,7% apontaram como muito bom. Portanto, analisando os resultados obtidos pode-se 

verificar a contribuição efetiva dos OLIMPETS. 

 

Conclusão 

 

A partir dos dados analisados, podemos concluir que o objetivo principal do evento foi 

alcançado com totalidade. Visto que houve uma significativa melhora nas relações 

interpessoais entre os grupos PET da Universidade Federal de Pelotas. A partir da 

realização do OLIMPETS, reuniões e encontros como INTERPET’s passaram a ter muito 

mais aceitação e envolvimento coletivo durante os momentos de discussão e debate. 

Houve ainda um acréscimo na qualidade do convívio social, para além dos assuntos 

referentes ao PET, possibilitando relações fora da rotina diária de trabalho e estudos. A 

partir da ação realizada o grupo PET-ESEF pode constatar a importância de práticas de 

socialização, integração e ensino, contribuindo para a consolidação e difusão da 

educação tutorial como prática de formação acadêmica. Percebeu-se ainda um grande 

potencial a ser explorado entre grupos, com a possibilidade de realização de ações 

coletivas, estreitando laços interdisciplinares para um melhor desenvolvimento de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
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Resumo 

 
Este resumo apresenta resultados preliminares da pesquisa realizada com os jovens de 

escola pública do ensino médio do município de Guaraqueçaba PR. A população de 

jovens, considerada entre 15 a 29 anos, do Município é de 2.007 pessoas, do total 

populacional de 7.871 (IBGE, 2010). Com base nos dados comparativos dos Censos 

2000 e 2010 ocorreu um decréscimo de jovens no Município, menos 252 pessoas. Deste 

modo, objetivou-se verificar as perspectivas destes jovens. Como metodologia utilizou-se 

a aplicação de questionários, totalizando uma amostra de 100 entrevistados. Como 

resultados observa-se que os jovens sonham em um futuro melhor, uma vida financeira 

melhor que a dos pais, principalmente aqueles que pertencem à classe de trabalhadores 

por conta própria no Brasil. Os Jovens de Guaraqueçaba possuem restrições à 

informação, o que os direciona a tomar decisões ter futuramente que deixar a família, em 

busca de oportunidades de trabalho ou estudo em outro município.  

 
Palavras-chave: Adolescentes; Condição Juvenil; Educação; Realidade; Trabalho. 

Introdução 

O futuro não há como prever, sendo dessa forma essencial planeja-los para caminhar na 

vida a partir de metas para realização de “sonhos”. Cada jovem objetiva uma forma de se 

inserir na sociedade, incluir-se em um grupo social e/ou com os mesmos interesses 
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profissionais ou de vida. Dessa forma o jovem tem que conciliar sua vida profissional com 

a social ou vice-versa. Mudar a realidade vivida para os jovens da classe desprovida de 

recursos financeiros não é tarefa fácil, dependem de esforços, dedicação e  

oportunidades. Este trabalho trás resultados de uma pesquisa baseada em revisão da 

literatura e analise de questionários aplicados aos alunos do ensino médio (segundo e 

terceiro ano) do município de Guaraqueçaba, sobre as perspectivas de futuro destes. 

Jovens prestes a concluir o ensino médio e que se sentem pressionados a estabelecer 

metas, decidir o que fazer no futuro (profissional), este que “bate a porta a cada 

amanhecer”.  

 Guaraqueçaba é o maior município em extensão territorial comparando com os seis que 

compõem o litoral do Paraná, com 33,35% da área territorial, 2.020,090 Km², com 

aproximadamente 82% da área legislada como Áreas de Proteção Ambiental - APA e 

densidade demográfica  de 3,90 hab./km², (IBGE, 2010). A população de Guaraqueçaba 

contabilizou-se em 2010, 7.871 habitantes (IBGE), no ano de 2000 a população era de 

8.288, uma queda de 5,30% em uma década, evasão registrada principalmente pela 

população rural que entre 2000 e 2010, apresentou uma queda de 9,98%. A população 

estimada para 2013 era de 8.012; uma perspectiva de crescimento. 

O município de Guaraqueçaba tem vocação econômica voltada para a agricultura, pesca 

e atualmente, o turismo. Na agricultura, a produção é voltada para o plantio de banana, 

tangerina, maracujá e palmito e sua forma de cultiva é sob a organização da agricultura 

familiar. Na área urbana concentra-se o comércio, as atividades de serviços públicos e os 

serviços de hospedagem e alimentação. O mercado de trabalho formal no Município é 

pouco expressivo devido a dinâmica da econômica local. No ano de 2011, estavam 

registrados 666 trabalhadores, sendo que 447 no setor da administração pública e 65 na 

agricultura. As demais vagas estavam sendo ocupadas principalmente no comércio, no 

transporte e no ensino (RAIS, 2013). 

 

Material e métodos 

O trabalho consiste em uma análise exploratória, com aproximação bibliográfica sobre o 

tema jovem, trabalho e educação, além de levantamento de dados secundários para a 

caracterização do local e de pesquisa primária com aplicação de questionários, estes 

aplicados junto ao Colégio Estadual Tagaçaba Porto da Linha (área rural) e o Colégio 

Estadual Marcílio Dias (área urbana), localizados no município de Guaraqueçaba. Vale 

ressaltar que o núcleo urbano de Guaraqueçaba é pequeno e tem características 

socioculturais do ambiente rural. Os questionários foram aplicados na área rural no mês 
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de novembro de 2013, e na área urbana, novembro de 2014. Os questionários aplicados 

foram semiestruturado contendo 18 questões. Para a análise de conteúdo dos 

questionários foi utilizado o software SPHINX LÉXICA. Na aplicação da pesquisa as 

contradições entre trabalho-escola aparecem demonstrando o limite da educação 

enquanto possibilidade de futuro aos jovens. Dos jovens abordados, 32 eram da área 

rural e 68 da área urbana. Dos entrevistados, 53% estavam matriculados no terceiro ano 

do ensino médio, e 47% no segundo ano. Do total dos jovens, 59% estavam matriculados 

no período matutino, 12% vespertino e 29% noturno.  

 

Resultados e discussão 

O que você que ser quando crescer? Quem nunca escutou esta pergunta quando 

criança, e a cada nova descoberta mudava a resposta. Um dia queria ser astronauta, 

noutro professor. Quando jovem o individuo é posto a se perguntar, o que eu quero ser? 

Qual profissão me levará a ascensão social e melhores oportunidades de trabalho, inicia-

se assim, a construção de um projeto de vida. Pensar no futuro torna-se um “tormento” e 

a escolha “errada”, leva o sujeito à frustração, [...] o futuro é o espaço para a construção 

de um projeto de vida e, ao mesmo tempo, para a definição de si: projetando que coisa 

se fará no futuro, projeta-se também paralelamente, quem se será (LECCARD, 2005, 

p.36). O futuro planejado muitas vezes não é o que se realizará na vida projetada pelos 

jovens, devido a diversos fatores, principalmente econômico. Sposito (2005, p. 213) 

afirma que “Não é possível desconhecer que as desigualdades econômicas continuem a 

delimitar os horizontes possíveis de ação dos jovens nas suas relações com a escola e o 

mundo do trabalho”. O que se observa no cotidiano da universidade é que os jovens com 

recursos financeiros desfrutam de cursos diurnos e podem projetar sua profissionalização 

considerando um tempo superior, sem a preocupação de que os recursos não lhe faltarão 

para cobrir qualquer eventualidade. Os jovens com pouco recurso não tem a mesma 

“sorte”, muitas vezes necessitam sair da condição juvenil, para entrar no mercado de 

trabalho, vivendo na condição adulta, perde-se o futuro planejado. “Para esses jovens, o 

futuro, fora do controle, pode ser somente anulado, apagado para dar lugar a um 

presente sem fascínio” (LECCARD, 2005, p.52). É retirada destes jovens a chance de 

buscar um futuro prospero, principalmente através da educação formal superior, devido à 

condição social e econômica onde está inserido. Sposito (2005, p. 215) menciona que 

“(...) para os jovens brasileiros, escola e trabalho são projetos que se superpõem ou 

poderão sofrer ênfases diversas de acordo com o momento do ciclo de vida e as 

condições sociais que lhes permitam viver a condição juvenil”. 
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Para verificar quais as perspectivas dos jovens de Guaraqueçaba quanto ao futuro as 

questões eram abertas, onde as respostas poderiam ser contempladas de alternativas de 

possíveis profissões que gostariam de exercer. Nas respostas dos jovens demonstraram 

o desejo cursar o ensino superior, entre os cursos mais citados estavam: medicina, 

arquitetura, administração, gestão ambiental, engenharia, biologia. Outros jovens 

desejam exercem a carreira militar, outros em exercer atividades no mundo das artes: 

teatro, fotografia, cantor, atriz. Muitos jovens atrelaram na resposta trabalho e estudar, 

pois suas respostas consideram a realidade financeira de sua família, que não lhes 

permite mantê-los na cidade somente estudando. Também tem aqueles que querem 

trabalhar e constituir família, muito mais presente no sexo feminino. Ou seja, cada um 

dos entrevistados deseja criar sua realidade, projetam para o futuro o que lhes trará 

rendimentos financeiros e satisfação. 

 

Conclusão 

Todo jovem é movido por sonhos, desejos e metas, mas tem como obstáculos, o medo, a 

insegurança e para muitos, o fator renda. Cheios de energia, os jovens almejam ter um 

futuro melhor com grandes oportunidades, uma vida profissional de sucesso, estabilidade 

financeira, alguns, constituir família. Para o jovem de renda baixa este futuro é obstruído 

pelo esforço de sobrevivência no presente, devido a diversos fatores: renda, localização 

da residência (principalmente quem reside na área rural), educação de precária (quando 

chove não há como ir a escola – área rural, localização das escolas em periferias não 

almejada por professores com maiores níveis de qualificação, falta de tempo para 

dedicação aos estudos entre outros), incentivo familiar etc. Se a educação poderia ser 

uma oportunidade esta muitas vezes acaba com o tão sonhado futuro projetado pelo 

jovem. Muitos jovens antes mesmo de entrar no ensino médio abandonam a escola para 

trabalhar, outros seguem o ensino médio trabalhando, de forma a contribuir com a renda 

familiar, o sonho de realizar o “ensino superior” fica em segundo plano.  
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Resumo 

 
As ações dos projetos de extensão do Grupo Pet Litoral Social, desde sua criação em 

2010, tem elencado no espaço geográfico do Litoral do Paraná, composto por sete 

municípios diferentes comunidades de estruturas sócio-produtivas heterogenias. Como 

objeto de aproximação elencou o artesanato, o qual tem permitido interagir com diversos 

grupos que, de forma direta ou indireta, se relacionam a ele. O artesanato carrega em 

seu bojo concepções de organizações sociais e produtivas que permite compreender 

diversas culturas, que justificam a formação de diversas comunidades e promovem seus 

territórios. Neste resumo apresentar-se-á as idas e vindas resultantes das ações e 

interações com a comunidade artesã de Antonina – PR. 

 

Palavras-chave: Artesãs; Cultura; Emancipação; Pesquisa-Ação; Resgate.  

Introdução 

A extensão adentra o processo de aprendizagem na formação superior de forma 

impositiva, permitindo a construção do conhecimento à sociedade. A extensão por 

projetos força a academia criar ou melhorar as metodologias que permitam aos discentes 

aprenderem a aprender, ou seja, a extensão, além de repassar seu conhecimento para a 

sociedade, torna-se um espaço de conhecimento para a academia. As ações dos 
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projetos de extensão do Grupo Pet Litoral Social, desde sua criação em 2010, tem 

elencado no espaço geográfico do Litoral do Paraná, composto por sete municípios 

diferentes comunidades de estruturas sócio-produtivas heterogenias. Como objeto de 

aproximação elencou o artesanato, o qual tem permitido interagir com diversos grupos 

que, de forma direta ou indireta, se relacionam a ele. O artesanato carrega em seu bojo 

concepções de organizações sociais e produtivas que permite compreender diversas 

culturas, que justificam a formação de diversas comunidades e promovem seus 

territórios. Neste resumo apresentar-se-á as idas e vindas resultantes das ações e 

interações com a comunidade artesã de Antonina – PR. Salienta-se que, o relato não é 

conclusivo, apesar de terem sido necessários mais de quatro anos de convivências com 

uma comunidade, para que aqui fosse, e em parte repassado os ganhos de aprendizado 

com a extensão.  

 

Material e métodos 

As metodologias para orientar as ações de extensão para o aprendizado são recentes e 

de literaturas escassas, se comparadas as que promovem a pesquisa ou o ensino. 

Segundo Silva e Vasconcelos (2006), a educação superior no Brasil prioriza somente o 

ensino e a pesquisa, sem valorizar as atividades de extensão. Dentre as escassas 

metodologias para projetos, a metodologia adotada nos projetos de extensão executados 

pelo Grupo Pet Litoral Social é a Pesquisa-Ação, que orienta que planejamento e a 

execução das ações que devem ocorrem com as comunidades. Esta metodologia 

proporciona a inserção do pesquisador junto à comunidade, permitindo assim “conhecer 

para agir”. A Pesquisa-Ação produz conhecimentos construídos com a comunidade, 

ampliando o conhecimento científico. 

A pesquisa-ação consiste num método de pesquisa para elaboração de diagnósticos, 

identificação de problemas e busca de soluções. Corresponde a uma pesquisa com base 

empírica concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema, no qual os pesquisadores e os participantes representativos 

da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo 

(THIOLLENT, 1997). 

Os projetos de extensão desenvolvidos no Pet Litoral Social em 2015 têm ocorrido na 

Associação do Siri, no Bairro Portinho, em Antonina. Os encontros com a comunidade 

ocorrem a cada quinze dias, onde os extensionistas apoiam a capacitação de integrantes 

do Programa Bolsa Família – PBF para a confecção de produtos artesanais ministrados 
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pelo Grupo de Artesãos do Projeto de Extensão: “Artesanato com Identidade Territorial 

do Litoral do Paraná”, parceiras extensionistas de um lado e comunidade alvo do Projeto 

Artesanato.  

Este artigo é um relato de extensão como metodologia de aprendizagem, através do 

objeto de analise artesanato.  

 

Resultados e discussão 

A partir da Política Nacional de Educação Superior e das Normativas do Programa de 

Educação Tutorial (PET) um dos eixos de aprendizagem decorre da extensão, que cria 

um vinculo entre as comunidades externas ao meio acadêmico, reduzindo o centralismo 

do conhecimento para o conhecimento, ou seja, apenas no meio e para o meio 

acadêmico. Para atender esta exigência o PET Litoral Social elencou como comunidade 

externa, as comunidades dos sete municípios que compõem a microrregião do Litoral do 

Paraná. O PET Litoral Social vem realizando ações de extensão com artesãos do Litoral 

do Paraná desde a criação do Programa, com grupos, municípios e ações distintas, 

orientadas pela metodologia da Pesquisa Ação. Em 2014, a comunidade de artesãs de 

Antonina, denominadas “Artesãs da Estação”, receberam cursos de aperfeiçoamento, 

novas capacitações, apoio para participação tanto como expositoras como visitantes em 

feiras de artesanatos, apoio na construção das regras de funcionamento do espaço de 

venda e negociações com o poder público local, entre outras demandas pontuais da 

comunidade merecedoras reflexões e aprendizagem pelos extensionistas. 

As ações desenvolvidas em 2014 decorreram da necessidade de retomar o 

empoderamento das mulheres Artesãs da Estação, já que as ações desenvolvidas para a 

ampliação do “Grupo” no ano de 2013 não foram plenamente atendidas. O Grupo 

necessitava de um maior número de integrantes, pois o número reduzido não estava 

permitindo a elas conciliar as necessidades impostas pela organização do mercado da 

“loja”, de permanecer aberta todos os dias, com o tempo de trabalho à criação dos 

produtos, bem como o de suas representações como mulheres no núcleo familiar, e 

ainda, com relação à expectativa de renda. Diferentemente de outros setores da 

economia, o ingresso de novos indivíduos ao Grupo não poderia ocorrer como anúncios 

estruturados como no modelo de organização produtiva do sistema capitalista, com a 

abertura de postos de trabalho ou demanda de trabalhadores, através da informação: “há 

vagas para (....) ou contrata-se ou testes seletivos”. A organização social e produtiva não 

antecede como as do padrão de produção e distribuição capitalista, que se estrutura com 
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base na produção industrial, ou seja, a ruptura da produção artesanal. Portanto, para 

ingresso de novos integrantes ao Grupo haveria necessidade do aprendizado sobre a 

organização social e produtiva do Grupo, bem como da “posse” de saberes (habilidades e 

capacidades artesanais). Havendo ainda, a necessidade de se considerar que a 

diversidade, enquanto a origem das artesãs, poderia dificultar a compreensão e a 

proposição na promoção de uma identidade no artesanato local, objetivo do Projeto 

Artesanato (SULZBACH, et al, 2011).  

Em 2013 as artesãs passaram a ofertar cursos de artesanato (saberes fazer) para 

mulheres que pertenciam ao Programa Bolsa Família no Município, com isso esperavam 

fortalecer o Grupo com o aumento do número de participantes, ao mesmo tempo em que 

estariam promovendo o conhecimento do saber fazer, a valorização da cultura e a 

emancipação e autonomia dessas mulheres. Durante este processo as mulheres artesãs 

deixaram de ser público alvo para ser simplesmente extensionistas parceiras, o que 

promoveu o enfraquecimento do Grupo.  

As ações redirecionadas ao Grupo de Artesãs em 2015 possibilitariam seu 

fortalecimento, tal como as ações similares ocorridas durante 2012. Novas capacitações 

permitiriam oportunidades de diálogos com e no Grupo, atributo que havia sido 

desgastado durante o processo de promoção de cursos. Novas ações também 

promoveram novos saberes oportunizando a confecção de produtos diferentes dos 

transmitidos para a comunidade PBF, uma reafirmação no espaço social.  

 

Conclusão 

A análise dos resultados das ações de extensão na mesma comunidade, ao longo dos 

anos, demonstra que para o exercício de 2015, tanto o Grupo de Artesãs como o das 

mulheres do PBF devem ser promovidos como público alvo, especialmente as Artesãs, 

que em certo momento foram incorporadas como parceiras extensionistas. O tratamento 

como parceiro extensionista demonstrou que apesar do processo de aprendizagem 

ocorrer concomitante para integrantes do PET e para as Artesãs, a extensão para estas 

ocorre de forma distinta, por não estar centrado num processo de aprendizado científico, 

o qual norteia as ações dos Petianos. As ações extensensionistas desenvolvidas por elas 

são concretas para a criação de vínculos sociais para inclusão no processo produtivo.  

Para o PET Litoral Social a extensão por projetos tem permitido a imersão em uma 

realidade, que para muitos era desconhecida, levando-os a reflexões sobre a validade 

teórica ou de modelagens descritas em livros didáticos e transmitidas em sala de aula, no 

eixo do ensino e, exigidas para fundamentação dos trabalhos de pesquisa. A extensão 
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tem permitido refletir sobre a teoria e a realidade, a partir de uma situação construída 

com sujeitos reais. 

Os Projetos de extensão desenvolvidos pelo Grupo Pet Litoral Social estão 

fundamentadas na metodologia de Pesquisa-Ação, que se por um lado é uma das 

poucas que orientam sobre o projeto aprendizagem pela extensão, esta sendo por outro 

lado de fundamental importância para proporcionar a inserção junto à comunidade, 

permitindo o “conhecer para agir” de forma a elevar o conhecimento científico no que 

tange defender a existência da diversidade, do respeito entre os saberes, os quais são 

pressupostos para a sustentabilidade humana.  
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RESUMO 
 
O Comunidade Escola é um programa da prefeitura de Curitiba/PR que mantém as 

escolas municipais abertas aos finais de semana, ofertando atividades socioeducativas 

gratuitas. Os grupos PET da Universidade Federal do Paraná (UFPR) aderiram ao 

programa em 2011 através do projeto InterPET na Escola, buscando repassar conceitos 

adquiridos na graduação e adaptando-os à realidade dos escolares, possibilitando a 

integração da UFPR com a comunidade, além da interação entre os petianos. Atualmente 

cinco grupos participam do InterPET. O grupo PET Odontologia participa desde 2013, 

tendo atuado em duas intervenções, com a proposta de mostrar às crianças a 

importância da higiene bucal como um todo e não apenas o cuidado com os dentes, 

ressaltando a necessidade em realizar o autoexame bucal. A interação entre os 

universitários possibilitou a criação de uma atividade interdisciplinar que proporcionou às 

crianças de uma área de vulnerabilidade social uma melhora na qualidade de vida. 

Palavras-chave: Extensão; Cidadania; Odontologia; Saúde bucal; Aprendizado. 

 
INTRODUÇÃO  
 
O projeto InterPET na Escola teve suas atividades iniciadas em 2011 pelos grupos PET 

da Universidade Federal do Paraná, com o intuito de repassar os conhecimentos 

adquiridos pelos graduandos em seus cursos aos estudantes da rede pública municipal. 

Os conceitos são adaptados à realidade da comunidade, com objetivo de construir uma 

relação mais próxima e positiva tanto da Universidade com os alunos das escolas 

municipais como dos próprios graduandos entre si. A realização do projeto foi possível 

devido ao vínculo estabelecido com o programa Comunidade Escola, que é desenvolvido 

pela prefeitura de Curitiba/PR e mantém as escolas da rede municipal de ensino abertas 

aos finais de semana, ofertando atividades socioeducativas gratuitas aos alunos.  
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Segundo a prefeitura de Curitiba, o objetivo do programa é manter o compromisso com a 

continuidade, o aperfeiçoamento e as mudanças nas áreas de atendimento a demandas 

sociais, abrangendo o combate à violência, a ação social e a segurança alimentar, a 

educação infantil e o ensino fundamental, a cultura e o esporte e lazer. Instituído pelo 

Decreto n.º 1.218 de 11/08/2005.  

Um dos eixos de atuação do programa Comunidade Escola busca estimular a criação de 

ambientes saudáveis, permitindo às pessoas adquirirem maior controle sobre sua saúde 

pela construção de contextos, comportamentos e relações sociais favoráveis à saúde e 

ao desenvolvimento humano. Estruturar também atividades de prevenção de doenças, 

alertando a importância de exames preventivos, do autocuidado, dos cuidados com o 

ambiente e higiene bucal, o que compreende ainda atendimentos preventivos e 

campanhas de vacinação. Seguindo este conceito, o grupo PET Odontologia através do 

projeto InterPET na Escola iniciou sua participação com o objetivo de agir na 

transformação e integração social proposta, de maneira multiprofissional, com o auxílio 

dos outros grupos PET. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Os grupos PET da UFPR dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Química, Ciências 

da Computação, Farmácia, Educação Física e Odontologia participam do programa 

através do InterPET na Escola e desenvolvem suas atividades bimestralmente aos 

sábados. No início de cada ano letivo é feita a designação do mês em que cada grupo 

PET irá coordenar o InterPET. São funções do grupo coordenador: definir o tipo de 

atividade que será realizada; a faixa etária atingida; organizar uma reunião preparatória 

com os alunos dos outros grupos PET no dia anterior ao projeto, a fim de passar os 

conhecimentos do seu curso e explicar como ocorrerá a atividade, definindo em que 

momento esses alunos podem auxiliar o grupo organizador; fazer contato com o 

representante da prefeitura que, segundo o Programa Comunidade Escola, é o 

responsável por definir a escola contemplada e mante-la aberta aos finais de semana 

com voluntários, instrutores, servidores municipais e estagiários de graduação.  

O grupo PET Odontologia participou de duas edições do InterPET na Escola. Sua 

primeira participação foi coordenando a atividade realizada no dia 09 de novembro de 

2013, na Escola Municipal CEI Ritta Anna de Cassia. A ação contou com a presença de 

vinte e duas crianças, entre 6 e 12 anos, que  foram divididas em pequenos grupos, 

sendo supervisionadas por dois petianos. Inicialmente foi realizada uma orientação lúdica 

sobre higiene bucal com auxílio do macromodelo, escova e fio dental, seguida por 
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apresentação de slides com imagens ilustrativas das estruturas bucais, foram entregues 

espelhos com o intuito de que as crianças identificassem essas estruturas em si mesmas. 

Um segundo momento as orientações passaram a ser sobre os conceitos do autoexame 

bucal, demonstrando aos alunos os sinais que podem indicar a presença de alguma 

alteração na cavidade bucal. Em seguida, os estudantes formaram duas equipes para um 

jogo de perguntas e respostas, buscando fixar os conceitos aprendidos. Para finalizar a 

atividades houve a entrega de escovas dentais, porta-escovas confeccionados com 

garrafas Pet, customizadas pelas crianças e medalhas com o formato de um dente.  A 

atividade contou com a participação de graduandos dos grupos PET de Engenharia 

Química, Engenharia Civil e Ciência da Computação, durando em torno de 2 horas. 

A segunda intervenção coordenada pelo grupo PET Odontologia ocorreu no dia 16 de 

agosto de 2014 na Escola Municipal Morumbi. A atividade contou com a presença de 

treze crianças, com idade entre 4 e 12 anos, as quais foram dividas em pequenos grupos 

sob supervisão de petianos. Com o objetivo de criar um primeiro contato positivo entre as 

crianças e os graduandos foi realizado um momento de interação com o auxilio do grupo 

PET Educação Física que promoveu dinâmicas visando o trabalho em equipe. Com os 

alunos mais participativos, os petianos puderam orientá-los a realizar corretamente as 

técnicas de escovação, com auxílio de macromodelos. Em seguida foram apresentados 

slides com imagens ilustrativas de estruturas bucais saudáveis e algumas lesões 

possíveis de serem encontradas na boca. Com foco em prevenção, os alunos receberam 

explicações e orientações referentes ao autoexame bucal; ademais, com auxilio dos 

petianos e de espelhos, puderam praticar os conceitos que haviam recebido 

anteriormente. Para finalizar a atividade, participaram de um quiz de perguntas e 

respostas referente ao conteúdo abordado durante a manhã, e como prêmio todas as 

crianças ganharam medalhas e gibis. 

Esta atividade contou com a participação dos grupos PET de Engenharia Química, 

Engenharia Civil, Computação, Farmácia e Educação Física, durando em torno de 2 

horas. 

As atividades realizadas nas duas participações do PET Odontologia no interPET na 

Escola visaram transmitir às crianças a importância da saúde bucal como um todo, de 

forma interativa e descontraída.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Nas duas atividades realizadas pelo grupo PET Odontologia os alunos puderam adquirir 

conhecimentos referentes a saúde bucal e ao  auto cuidado, reconhecimento e 
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familiarização das estruturas bucais, além de esclarecerem algumas dúvidas sobre a 

Universidade. O projeto envolveu a participação de crianças, pré-adolescentes e de 

petianos das mais diversas áreas.  

A primeira intervenção contou com a representação de 13 petianos de 4 grupos PET 

distintos: PET Engenharia Civil, PET Engenharia Química, PET Ciências da Computação 

e PET Odontologia, atingindo cerca de 22 estudantes. A segunda intervenção contou 

com a representação de 18 petianos. Além dos cinco grupos atuantes, o PET Educação 

Física a convite do PET Odontologia também participou da atividade, que atingiu cerca 

de 13 alunos. 

Alarcão (2001) afirma que “Para mudar uma escola primeiramente deve-se mudar o 

pensamento sobre ela. Precisasse avaliar seus usuários, dentre seus problemas e suas 

frustrações, sucessos e fracassos.” Assim estas ações trouxeram como resultado um 

ganho de conhecimento, experiência e crescimento pessoal tanto para os petianos 

envolvidos na elaboraram das ações, quanto para os estudantes das escolas públicas 

que, puderam receber conhecimentos referentes a saúde. Segundo PETRY e PRETTO 

(1999), os escolares são considerados o grupo mais favorável para o desenvolvimento de 

programas de educação em saúde bucal, pois nesta etapa escolar, apresentam maior 

facilidade de aprendizagem e uma melhor coordenação motora. 

O uso de material lúdico nas orientações fez com que as ações se tornassem mais 

prazerosas, facilitando o processo de aprendizagem, pois com a interação e brincadeira 

os alunos passam a ser agentes do processo educativo e não apenas receptoras de 

informações. Segundo Alves (2005), essa construção compartilhada de um saber sobre o 

processo saúde-doença favorece mudanças duradouras de hábitos e comportamentos 

para a saúde, visto serem ocasionados não pela persuasão do educador, mas pela 

elaboração de novos sentidos e significados sobre o processo saúde-doença-cuidado. 

O projeto proporcionou também uma interação entre os vários grupos PET da 

Universidade Federal do Paraná, gerando uma troca de informações, vivências e 

conhecimentos. 

A proposta do InterPET na Escola trouxe resultados positivos. Espera-se que o projeto 

continue e que encontre novos parceiros, promovendo a difusão do conhecimento e 

aprimorando a formação humana e acadêmica.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O projeto InterPET na Escola atingiu seus objetivos ao levar os acadêmicos às 

comunidades, unindo a multidisciplinaridade à integração da Universidade com a 

comunidade. As atividades desenvolvidas de maneira lúdica e ilustrativa ao decorrer das 

edições puderam oferecer a comunidades de vulnerabilidade social, a criação de um 

ambiente saudável e divertido, instruindo sobre a importância da prevenção as doenças 

bucais através do autoexame e de visitas periódicas ao cirurgião dentista. Ficou evidente 

que a metodologia utilizada para a faixa etária trabalhada fez com que o aprendizado 

fosse facilmente adquirido, uma vez que as crianças demonstraram grande interesse e 

responderam as questões finais com grande êxito. O projeto também proporcionou a 

interação entre os grupos PET durante toda sua execução, pois os grupos agiram em 

conjunto para que a atividade pudesse ser realizada. Além disso, promoveu a troca de 

conhecimento levando informações sobre odontologia e saúde bucal à grupos de 

distintas áreas de atuação. 
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Resumo  
 

O curso de Zootecnia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná apresenta um 

crescente índice de evasão por parte dos acadêmicos ingressantes, tendo em vista a 

necessidade de encontrar as causas do atual problema, o grupo PET-Zootecnia realizou 

uma enquete com os estudantes do curso em que foi aplicado um questionário aos alunos 

para descobrir quais as preferências deles em relação ao tipo de aula ministrada e aos 

sistemas de avaliação comumente aplicados. A aula mista, com recursos audiovisuais e 

uso do quadro, foi a opção mais aceita por grande parte dos acadêmicos entrevistados 

enquanto a prova discursiva foi a opção de menor preferência dos alunos  Palavras-chave: 

educação superior; evasão; ingressantes; qualidade de ensino; tipos de aulas.  

  

Introdução  

A conclusão de um curso de ensino superior tem se tornado um dos principais critérios para 

a obtenção de um cargo profissional desejado, em um mercado de trabalho altamente 

competitivo. Devido aos grandes avanços da tecnologia, a falta de profissionais 

capacitados e que atendam suas demandas tem se tornado um dos fatores limitantes para 

a contratação de funcionários, motivo pelo qual pode estar relacionado à evasão dos alunos 

das instituições de ensino superior, fator que faz com que futuros profissionais tenham seu 

conhecimento defasado ou inferior às necessidades exigidas pelas empresas. (MARTINS 

2007).  

Tendo em vista os altos índices de evasão do curso de Zootecnia da UTFPR-DV, o grupo 

PET–Zootecnia buscou avaliar os principais motivos da crescente evasão do referido curso. 
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Um questionário que expõe os principais critérios para avaliação e obtenção das possíveis 

causas do problema apresentado, foi elaborado e distribuído aos alunos.  

Neste presente resumo, tem-se a primeira questão do questionário que expõe a respeito 

da classificação dos estilos de aula de acordo com a capacidade do aluno em assimilar o 

conteúdo passado pelo professor. Sendo elas, de forma expositiva; com uso de recursos 

audiovisuais; aulas com a utilização de atividades, exercícios e produções de textos, 

sínteses, resumos, para os alunos resolverem/produzirem ou aulas mistas.   

A questão dois refere–se à classificação dos tipos de avaliação propostas pelos 

professores de acordo com a preferência dos alunos em realizá-las. Tais como: prova 

discursiva, objetiva, mista, apresentação de seminários e trabalhos em equipe.  

  

Material e métodos  

Para a realização da pesquisa os petianos elaboraram um questionário, com o auxilio e 

supervisão de seu professor Tutor e do Departamento de Educação (DEPED) da 

UTFPRDV, composto por cinco questões de múltipla escolha, contendo um espaço para 

que o entrevistado relatasse possíveis sugestões e/ou críticas que pudessem contribuir 

com o aprimoramento do ensino. As questões eram compostas com cinco alternativas (A, 

B, C,  

D, E) cujas respostas eram classificadas numericamente, sendo cinco (excelente), quatro 

(bom), três (razoável), dois (ruim), um (péssimo).   

Após a elaboração, os mesmos foram distribuídos para os estudantes do primeiro ao oitavo 

período, ressaltando que os estudantes do nono período não o responderam, pois se 

encontravam fora da universidade, em processo de estágio final do curso.   

Sua aplicação foi realizada em sala de aula com a permissão dos professores que 

ministravam a referida aula, em seguida os questionários eram preenchidos e entregues 

ao petiano responsável. Após o período de coleta dos dados, as informações contidas 

foram compiladas graficamente para melhor compreensão de todos os resultados.   

  

Revisão de literatura  

O estado do Paraná possui uma evasão abaixo da média nacional e dentro da região Sul, 

possui a menor média de evasão. Os cursos relacionados às ciências agrárias possuem 

uma média de dezessete por cento de evasão, inferior a média nacional. Visto a evasão do 

ponto macroscópico, ela pode estar envolvida com fatores socioeconômicos, porém, não 
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podemos afirmar que a situação do Brasil é pior ou melhor que a de outros países, pois o 

estudo sobre evasão dos alunos nas instituições de ensino possui variações entre os 

países. (SILVA FILHO; MOTEJUNAS; HIPÓLITO, 2007, p. 12).  

Segundo Castro (2012), os modelos de pesquisas sobre evasão escolar no Brasil são feitas 

de formas exploratórias e descritivas, focadas em ambientes fixos, pelo qual podemos 

prever variáveis criticas e intervir em tal processo. Os modelos e metodologias devem 

mostrar resultados satisfatórios para que nenhum resultado seja obtido de forma intuitiva e 

indiscriminada, mesmo que algum instrumento não tenha relação direta com a evasão, eles 

podem estar estimando variáveis que podem estar relacionadas à evasão ou estar criando 

novos instrumentos, no entanto, nem todos os instrumentos usados para medir a evasão 

conseguem justificar o abandono das instituições de ensino superior.  

  

Resultados e discussão  

Contando com todos os dados, as informações obtidas geraram arquivos, e estes 

posteriormente gráficos, conforme segue abaixo.   

  

Figura 1: Questão 1 – Classifique os estilos de aula abaixo de acordo com a capacidade 
em auxiliar você a assimilar o conteúdo passado pelo professor: alternativa (A): Aula 
expositiva (professor expõe o conteúdo aos alunos basicamente de forma oral); alternativa 
(B): Aula com utilização de recursos audiovisuais (DATASHOW, filmes, gráficos animados 
etc).  
  

  
  
Figura 2: Questão 2 – Classifique os tipos de avaliação abaixo de acordo com sua 
preferência em realizá-las: alternativa (A): prova discursiva; alternativa (B): prova 
objetiva.  
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Discussões   

De maneira geral, os alunos classificaram a aula com recursos audiovisuais como bom. 

Alunos do primeiro, sexto e oitavo semestre ultrapassam a faixa de classificação como 

bom, enquanto que alunos do quarto e quinto semestre consideraram estas aulas como 

boas, contando com a maior preferência de alguns. A insatisfação de alguns alunos neste 

item pode ser justificada por problemas nos recursos audiovisuais, tais como alguns 

DATASHOW que apresentam defeitos, dificultando a apresentação dos slides e 

visualização de filmes, ou até mesmo o uso único deste material sem que o professor 

exponha suas ideias de outra forma.   

Aulas onde os alunos apresentam uma maior interação na forma de atividades e produções 

de texto são vistas como razoável a bom pela maioria dos acadêmicos. Alunos dos primeiro 

e segundo semestres consideram como boa, enquanto que alguns alunos do terceiro 

semestre consideram aulas desse estilo tendendo a excelentes, no entanto, o quarto 

semestre considera como razoáveis. Apesar de algumas disciplinas serem  

“carentes” de aulas com tais atividades.   

Aulas mistas tiveram um resultado perante a maioria dos semestres como sendo uma boa 

opção de ensino. A média geral de alunos considera aula mista como sendo boa. Alunos 

dos primeiro, segundo, terceiro, sexto, sétimo e oitavo tem maior preferência por aulas 

deste estilo. Alunos dos quarto e quinto semestres consideram como boas tendendo a 

razoáveis. A aula expositiva apresentou a menor pontuação, porém percebese que a 

maioria das aulas ministradas na universidade está sendo bem aceita pelos acadêmicos.   

No geral, aula expositiva apresentou a menor pontuação, porém percebe-se que a maioria 

das aulas ministradas na universidade está sendo bem aceita pelos acadêmicos. Conclui-

se que a utilização de aulas mistas atingiu um melhor índice de aceitação entre os alunos. 
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Sendo assim, sugere-se que o corpo docente se preocupe em variar os estilos de aula, 

utilizando todos os recursos disponíveis, possibilitando ao aluno um melhor aprendizado.   

Os acadêmicos apresentaram preferência classificada como razoável para as provas 

discursivas, enquanto que alunos do oitavo semestre consideram a avaliação discursiva 

como uma boa forma a ser empregada. As provas objetivas foram as preferidas pela 

maioria dos acadêmicos classificadas entre bom tendendo a excelente. Enquanto que 

alunos dos primeiro, segundo, terceiro e sexto semestre qualificam provas objetivas como 

boas, e acadêmicos dos quarto, quinto e sétimo semestre a qualificam como razoável.  

  

Considerações finais  

Através da elaboração da pesquisa pôde se observar que aulas mais dinâmicas que 

utilizam maior variedade de recursos são preferidas pelos alunos e que as avaliações em 

que os alunos precisam escrever mais (provas discursivas) são mais rejeitadas, o que pode 

indicar que os alunos de nível universitário estão com dificuldades para redigir textos. Este 

problema pode ser advindo da má formação dos alunos desde o ensino fundamental, 

básico e médio.  
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Resumo  

Estudo bibliométrico que objetivou analisar o emprego das referências, segundo as padronizações 

da ABNT, em Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) apresentados por discentes do curso de 

graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Integraram a 

amostra todos os TCC apresentados nos anos de 2010 a 2012. Coletaram-se os dados de 

novembro/2013 a fevereiro/2014 e analisou-se descritivamente quanto à forma de apresentação e 

qualidade. Dos 106 TCC, 94 estavam formatados no padrão da ABNT. Na forma de apresentação, 

a maioria tinha o título da seção centralizado e não possuía espaço simples entre as referências. 

Quanto à qualidade, a maioria das referências era extraída de revistas científicas nacionais e 

algumas internacionais. Conclui-se que há dificuldade de empregar corretamente as referências 

segundo a ABNT, espera-se contribuir para o correto emprego das mesmas, bem como com o 

avanço científico da enfermagem no âmbito da formação acadêmica. 

Palavras-chave: Bibliometria; Enfermagem; Pesquisa; Avaliação; TCC. 

 
Introdução 

Para a obtenção do título de Enfermeiro, os discentes do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) têm como parte dos 

requisitos obrigatórios, a realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Esse, de 

cunho científico, deve ser construído sob a orientação de um docente (FURG, 2012). Tal 

requisito obrigatório tem como ideia central introduzir o discente na prática da pesquisa 

e/ou de elaboração de trabalhos científicos, estimulando-o a “utilizar a metodologia 

científica para detectar, conhecer, resolver situações e propor ações que necessitam da 

intervenção da enfermagem, além de incentivá-lo a prosseguir com sua formação 

acadêmica e profissional” (HAYDEN; RESCK; GRADIM, 2003, p.409). Na grade curricular 

do Curso de Graduação em Enfermagem da FURG, há disciplinas que aproximam o 

discente da pesquisa e instigam o saber teórico-metodológico científico, abordando as 

normatizações da ABNT e etapas de construção de projetos. Além das orientações para 
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a construção do TCC e demais pesquisas, outro fator relevante a ser considerado é a 

ética na produção científica. Em um mundo globalizado, no qual o acesso à informação 

ocorre de forma instantânea, é necessário que o discente saiba como utilizá-la, 

empregando-a de forma correta, sem plagiar outros autores. Segundo a Lei Federal nº 

9.610, de 1998, o plágio é considerado crime de violação ao direito autoral, e confere a 

vítima proteção em relação aos seus direitos (BRASIL, 1998). Visualiza-se o papel do 

docente orientador para auxiliar o discente não só durante a elaboração dos trabalhos 

científicos, como também no emprego adequado das referências incluindo a importância 

da ética na elaboração (TAGATA, 2008). Para se apropriar das ideias de um expert em 

determinado assunto e fundamentar o trabalho, deve ser mencionado no corpo do texto, 

a fonte da informação utilizada. A partir da qual é possível que o leitor, encontre sua 

descrição ao final do trabalho, no capítulo “referências”. Para nortear esse emprego, a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), fundada em 1940, publicou em 2002 

a norma nº 6023, que visa “orientar a preparação e compilação de referências de material 

utilizado para a produção de documentos” (ABNT, 2002). Acredita-se que a padronização 

da forma de referenciar autores nos TCC é essencial, pois são arquivos públicos que 

após apresentados e aprovados pela banca examinadora ficam à disposição na Escola 

de Enfermagem (EEnf) da FURG. O presente trabalho tem como objetivo analisar as 

referências contidas nos Trabalhos de Conclusão de Curso apresentados por discentes 

do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande, 

segundo a padronização da ABNT.  

 

Material e Métodos 

Trata-se de uma pesquisa bibliométrica, dos TCC apresentados na EEnf da FURG.  O 

estudo bibliométrico, inicialmente, era voltado para a medida de livros, e que aos poucos 

foi se modificando para o estudo de outros formatos de produção bibliográfica, tais como 

artigos de periódicos e outros tipos de documentos, para depois ocupar-se, também, da 

produtividade de autores e do estudo de citações (ARAÚJO, 2006). Afirma ainda que “a 

análise bibliométrica é um método flexível para avaliar a tipologia, a quantidade e a 

qualidade das fontes de informação citadas em pesquisas” (SILVA; HAYASHI, 2001, 

p.113-114). Integram esta pesquisa, os TCC apresentados no curso de graduação em 

enfermagem da FURG nos anos de 2010, 2011 e 2012. Excluíram-se os que não se 

encontravam no acervo da EEnf. Para a coleta dos dados, que ocorreu de novembro de 

2013 a fevereiro de 2014, com base nas normas da ABNT elaborou-se um instrumento 

com itens referentes à forma de apresentação e qualidade das referências. Assim, dos 

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

248

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.610-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.610-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.610-1998?OpenDocument


 

 

TCC selecionou-se apenas as referências, examinando-as uma a uma. Por meio do 

software MS Excel® foi construído uma base de dados para melhor visualização dos 

resultados. Por se tratar de um estudo com documentos de domínio público, não houve a 

necessidade de parecer de comitê de ética.  

 
Resultados e discussões 

Totalizaram-se 106 TCC, somente um não constava no acervo da EEnf. Do total, foram 

analisados 94 TCC, pois seguiam as normas de padronização da ABNT, ou seja, 12 

estavam formatados no padrão Vancouver. A seção das referências nos TCC deve ser 

apresentada por um título. Esse segundo a ABNT (2002) deve ser identificado por 

“referências”, sem numeração, centralizado e formatado de acordo com as outras seções 

primárias do trabalho. Dos 94 TCC, 92,5% (87) estavam com o título da seção das 

referências de acordo, dos 6,4% (seis) que não se adequaram as normas, três estavam 

intitulados como “bibliografia” e quatro como “referências bibliográficas”.  Destaca-se que, 

em consonância com a ABNT (2002), 79,8% (75) dos TCC analisados não possuíam 

numeração no título. Por outro lado, 63,8% (60) não estavam com o título da seção de 

referências centralizado e 60,6% (57) não possuíam formatação igual aos títulos das 

outras seções primárias. Segundo a NBR 6023 (2002), entre as referências deveria ser 

respeitado o espaçamento duplo, assim entre os TCC apresentados em 2010 e no 

primeiro semestre de 2011, 21 seguiram tal padronização. No entanto em abril de 2011, 

foi publicada a NBR 14724 referente à apresentação de trabalhos acadêmicos, que 

passou a exigir um espaço simples entre o título da seção e a primeira referência, bem 

como entre as referências (ABNT, 2011). Destaca-se que dos TCC apresentados no 

segundo semestre de 2011 e em 2012, apenas 24 possuíam espaço simples entre as 

referências utilizadas e 71,3% (67) das referências analisadas não apresentaram o 

espaço simples entre título e a primeira referência. Ainda, as referências dentro de sua 

seção devem ser alinhadas à esquerda (ABNT, 2002), neste estudo 68,1% (64) seguiam 

esta norma. Uma referência deve conter elementos essenciais que “são as informações 

indispensáveis à identificação do documento”, e elementos complementares que 

constituem “informações que, acrescentadas aos elementos essenciais, permitem melhor 

caracterizar os documentos” (ABNT, 2002, p.1). Dentre esses elementos foram 

analisados autoria, título do capítulo, ano de publicação e grifo no título. Esse último foi o 

mais acentuado como se pode visualizar na tabela 1. Para análise dos dados dessa 

tabela uma mesma referência pode ter sido contabilizada em um ou mais elementos. 
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Deve-se seguir uma padronização na abreviação dos nomes dos autores, a qual precisa 

seguir a ordem alfabética (ABNT, 2002). Essa estava presente em 85,1% (80) das listas 

analisadas. Quanto à padronização dos nomes, bem como o uso da expressão “et al.”, 

80,9% (76) estavam incorretas. Reforça-se que a expressão “et al.” deve ser usada tanto 

no corpo do texto como na seção “referências” quando houver mais de três autores, 

discriminando apenas o primeiro (ABNT, 2002). Se for até três autores de uma mesma 

obra, devem ser separados entre si por ponto e vírgula, seguido de um espaço (ABNT, 

2002). Os 94 TCC analisados contabilizaram 4.141 referências. Sendo que o TCC que 

continha a maior lista de referências usou 120 e o menor 17. Apresentam-se na tabela 2 

as fontes referenciadas nos TCC, destaca-se que a revista cientifica foi a principal, com 

45,3% (1.876), das quais apenas 8,7% (163) eram internacionais e 91,3% (1.713) 

nacionais. Embora se reconheça que o fortalecimento das revistas científicas nacionais é 

uma condição de crescimento para o Brasil (COIMBRA, 2004), é imprescindível que o 

conhecimento produzido pela enfermagem se internacionalize.  
Tabela 2. Apresentação das fontes referenciadas nos TCC. Rio Grande, 2014 

Verificou-se ainda, a indexação das revistas científicas pelo QUALIS de Enfermagem. 

Esse “é o conjunto de procedimentos 

utilizados pela Capes para estratificação 

da qualidade da produção intelectual dos 

programas de pós-graduação” (BASTOS, 

2014). Os QUALIS são divididos em oito 

categorias, sendo: A1, A2, B1, B2, B3, B4, 

B5 e C. Das 1.876 revistas científicas, 1.546 possuíam classificação, as quais 8,8% (165) 

constavam na categoria A1, 32,7% (614) na A2, 25,3% (475) na B1, 9,0% (169) na B2 e 

6,6% (123) nas categorias B3, B4 ou B5. Perante as normas da ABNT (2002), toda 

referência deve conter a data de publicação, na ausência da mesma, poderá ser 

substituída pela data de distribuição, impressão. Na impossibilidade de citar a data exata 

de publicação, pode-se fazer uma aproximação, indicando entre colchetes a data 

provável ou década. Verificou-se que os discentes pesquisaram em fontes publicadas 

entre os anos de 1870 até 2012. Destaca-se que 3,4% (142) não apresentaram esse 

elemento essencial.  

 

Tabela 1. Distribuição dos equívocos 

contidos nas referências dos TCC de 

Enfermagem FURG Rio Grande, 2014. 
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Considerações finais 

Por meio dessa pesquisa, constata-se a dificuldade de empregar corretamente as 

referências padronizadas pela ABNT. Observa-se que mesmo com todo aporte científico 

e acesso às normas na mídia digital e no acervo da biblioteca da FURG, bem como as 

disciplinas ministradas durante a graduação com foco na escrita científica, os discentes 

do curso de graduação em Enfermagem da FURG, apresentaram em seus TCC falhas na 

formatação e apresentação das referências. O objetivo foi alcançado, porém enfrentaram-

se dificuldades no que tange a discussão dos dados, pois não há publicações científicas 

acerca da temática do emprego de referências segundo a ABNT.   
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Resumo 
 

Trata-se de um estudo quantitativo do tipo bibliométrico que objetivou analisar os resumos dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 

defendidos nos anos de 2010 a 2012. Os dados foram coletados de novembro/2013 a 

fevereiro/2014 por meio de instrumento criado e analisados através das frequências absoluta e 

relativa. Integraram o estudo 96 resumos, a maioria de acordo com as normas da Associação 

Brasileira  de  Normas  Técnicas.  Verificou-se que 13  (13,54%)  estudos  eram  exploratório- 

descritivos, 62 (64,58%) com abordagem qualitativa, 38 (47,5%) utilizaram a entrevista semi- 

estruturada para coleta e 19 (30,64%) a técnica da Análise Temática. Os resultados estavam 

explícitos em 78 (81,25%) resumos e as conclusões estavam coerentes com os objetivos. 

Identificou-se Saúde da Mulher, Administração e Rede Básica como áreas de maior interesse. 

Constatou-se que a enfermagem deve diversificar sua forma de produzir conhecimento, para ser 

cada vez mais conhecida no campo científico. 

 

Palavras-chave: Bibliometria; Enfermagem; Pesquisa; Normas Técnicas; Avaliação. 
 

Introdução 

A pesquisa é ferramenta importante no processo de trabalho do enfermeiro. Constitui -se 
em estratégia fundamental para a construção do conhecimento, sendo que os gerados a 
partir dela são essenciais para o estabelecimento de uma base científica que garanta a 
qualidade do cuidado e a credibilidade profissional.1

 

Assim, a formação de pesquisadores deve ter início na graduação, visto que é nessa 
etapa que os esforços para capacitação de quem se inicia no caminho da pesquisa são 
necessários para garantir o crescimento, a qualidade, a continuidade e a valorização da 
produção de conhecimento na área, incentivando o estudante a prosseguir em sua 
formação acadêmica. 2

 

Neste contexto, é um requisito obrigatório a elaboração do Trabalho de Conclusão de 
 

Curso (TCC) para os cursos superiores no país. Consiste na elaboração individual de um 
trabalho, sob orientação docente e com a finalidade de introduzir o estudante na  
pesquisa,  fazendo-o  utilizar  a  metodologia  científica  para  “detectar, conhecer e ANAIS XVIII SULPET 
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resolver situações” 3:409. Para elaboração, devem ser atendidas as exigências 
metodológicas e requisitos técnicos pertinentes à apresentação de trabalhos científicos, 
obedecendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 3

 

Segundo a ABNT, os trabalhos acadêmicos devem seguir uma estrutura com vários 
elementos. Um desses elementos é o resumo que, muitas vezes, é percebido pelos 
autores como o último esforço. De fato, sua elaboração deve ser realizada quando já se 
tem o trabalho pronto, no entanto deve ter qualidade já que, a partir dele, os leitores 
decidem sobre a leitura na íntegra.4

 

Por esse motivo, o texto do resumo deve ter clareza  e objetividade,  constituindo -se  
em  uma apresentação concisa dos pontos relevantes, sendo indispensáveis o objetivo, o 
método, os resultados e as conclusões. 5 

Com o intuito de analisar o conhecimento produzido foram criados métodos e técnicas 

que permitem diversos tipos de avaliação. Uma delas é a bibliometria, que pode ser 
definida como o estudo dos aspectos quantitativos da produção e é utilizada para relatar 
pesquisas em diversas áreas do conhecimento. 6,7,8

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os resumos dos TCC de enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) defendidos no período compreendido entre 
os anos de 2010 a 2012. Identificar lacunas no conhecimento produzido no referido 
curso. 
 
Material e métodos 
Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa do tipo bibliométrico. Esse se constitui 
em um importante método para analisar e avaliar os processos relacionados à atividade 
científica, bem como quantificar o processo de comunicação científica armazenada em 
fontes de informação, tais como livros, artigos, teses e dissertações. Utilizou-se como 
critério de inclusão selecionar trabalhos defendidos de 2010 a 2012, disponíveis  no  
acervo  da  Escola  de  Enfermagem  da  Universidade  Federal  do  Rio Grande. Foram 
excluídos os TCC apresentados em forma de artigo, pois o resumo não segue as normas 
da ABNT. Os dados foram coletados no período de novembro de 2013 a fevereiro de 2014 
por um instrumento criado pelos autores contendo aspectos referentes à forma de 
apresentação, entre eles: parágrafo único, espaço simples, tamanho das frases, 
concordância verbal. No conteúdo, avaliou-se a presença de introdução, objetivo, 
referencial teórico, caracterização do estudo, incluindo-se nesse item a abordagem e tipo 
do estudo, método, atentando para a descrição das técnicas de coleta e análise, bem 
como os informantes ou amostra; resultados e conclusão. 
 

Resultados e discussão 
Foram apresentados 107 TCC no período estudado. No entanto, um não constava no 
acervo da escola. Tentou-se contato com o autor, sem sucesso. Dez trabalhos, 
apresentados em formato de artigo, foram excluídos da análise. Assim, integraram este 
estudo 96 resumos de TCC. 
Adotaram-se os padrões contidos na Norma Brasileira (NBR) 6028/2003 para 
apresentação de resumos,  que  estabelece  o  uso  de  parágrafo  único,  espaç amento 
simples, verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular.9 Quanto à forma, dos 96 
resumos analisados, 94 (97,91%) foram apresentados em parágrafo único e 72 (75%) 
escritos com espaçamento simples. À análise da concordância verbal constatou -se que 
83 (86,45%) dos resumos foram escritos com concordância correta, os demais utilizaram 
a primeira pessoa de plural juntamente com a terceira do singular. 
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Nos resumos, assim como nos textos científicos, a regra é evitar frases e períodos muito 
longos, descrições ou explicações detalhadas. O resumo deve ser uma sequência de 
frases concisas e objetivas9, 10. Ao analisar o tamanho das frases, verificou-se que em 40 
(41,66%) estudos, o número máximo de linhas em uma frase ficou entre quatro a seis 
linhas. Porém encontraram-se resumos com frases de 11, 12 e até 14 linhas. Constatou- 
se ainda que em 40 (41,66%) resumos as siglas foram usadas de acordo com a NBR 
6022/2003, que determina que seu significado seja descrito, na primeira vez em que a 
sigla aparece no texto, em 30 (31,25%) as siglas foram usadas sem essa descrição e os 
26 (27,08%) restantes não utilizaram siglas. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) não é obrigatório conter 
no conteúdo do resumo a introdução, devendo sempre ressaltar o objetivo, o método, 
resultados e conclusões. É importante ser bem estruturado, auxiliando na sua indexação, 
já que sua finalidade é difundir a pesquisa o mais amplamente possível po r meio dos 
sistemas eletrônicos10,11.  Dos  96  resumos  analisados,  em  49  (51,04%)  a  introdução 
estava presente e em 47 (48,95%) ausente. Destas 49 presentes, 48 (97,95%) estavam 
escritas de maneira coesa e coerente. O objetivo estava explícito em 95 (98,95%) dos 
resumos e escrito de maneira coesa em 92 (95,83%). O referencial teórico não foi citado 
em 94 (97,91%) dos resumos. Os dois resumos em que o mencionaram, utilizaram o 
princípio da bioética (autonomia) e a Teoria das representações sociais. A utilização de 
referencial teórico nos TCC não é obrigatória, porém ele é sempre uma opção para o 
pesquisador. Toda pesquisa seus conceitos fundamenta-se e desenvolve-se o trabalho, 
dando respostas aos problemas, consistência as hipóteses e interpretação para os 
resultados. Po rtanto, um trabalho que utiliza um referencial teórico, deve mencioná-lo no 
resumo como demonstração de sua qualidade.12

 

Referente  à  caracterização  do  estudo,  considerou-se  devidamente  caracterizado  o 
resumo com a descrição da abordagem e o tipo de estudo e parcialmente caracterizados 
os que indicassem apenas a abordagem ou o tipo de estudo. Assim constatou que 55 
(57,29%)  resumos  foram  devidamente  caracterizados  e  38  (39,38%)  parcialmente. 
Destes 38, 13 (34,21%) mencionaram apenas o tipo de estudo e 25 (65,78%) apenas a 
abordagem. 
A  abordagem qualitativa foi utilizada em 62  (64,58%) dos trabalhos,  seguida  de  15 
(15,62%) com abordagem quantitativa e três (3,12%) com abordagem quali/quantitativa, 
detectando-se assim, a prevalência da abordagem qualitativa nas pesquisas realizadas 
pelos acadêmicos de enfermagem. O tipo de estudo mais utilizado foi o exploratório- 
descritivo, mencionado em 13 (13,54%) resumos, pela característica de observar, 
classificar, descrever fenômenos e provavelmente por ser menos complexo para quem se 
inicia na pesquisa. 
Em relação à técnica de coleta, verificou-se que dos 80 (83,33%) resumos que continham 
a  técnica de  coleta, 38  (47,5%)  utilizaram  entrevista  semi-estruturada.  A técnica  de 
análise foi indicada por 62 (64,58%) desses, sendo que 19 (30,64%) a descreveram 
como Análise Temática e 11(17,74%) como Análise de Conteúdo Temática, estas 
largamente empregadas em estudos qualitativos.13

 

No   conjunto  dos  resumos  analisados,  observou-se  o   interesse  na   maioria  dos 
acadêmicos em conhecer percepções, perspectivas, motivações, avaliação de práticas e 
cuidados sob a ótica dos enfermeiros, dos próprios acadêmicos e equipe de enfermagem. 
Os sujeitos do estudo foram descritos em 78 (81,25%) dos resumos, destes em 12 
(15,38%) os sujeitos foram enfermeiros, em nove (11,53%) acadêmicos de enfermagem, 
também em nove (11,53%) mulheres, incluindo gestantes, puérperas e parturientes e em 
sete (8,97%) equipe de enfermagem. Os 41 (52,56%) restantes dividiram-se basicamente ANAIS XVIII SULPET 
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em pacientes; enfermeiros e pacientes; enfermeiros, família e usuário; idosos; médicos e 
enfermeiros; residentes da Saúde da Família; equipes da Estratégia Saúde da Família e 
familiares/acompanhantes. 
     Os resultados estavam explícitos em 78 (81,25%) resumos e a maioria estava escrita 
de forma clara. A conclusão foi explicitada em 69 (71,87%) e implícita em 13 (13,54%). 
Destas 82 conclusões, 77(93,90%) estavam coerentes com os objetivos. 
 A vinculação com a enfermagem também foi analisada e verificou-se que ela era explícita 
em  49  (51,04%)  dos  resumos,  mas  em  40  (41,66%)  era  implícita,  o  que  foi 
surpreendente, já que se tratavam de TCC do curso de enfermagem. 
As pesquisas com seres humanos necessitam de aprovação de um Comitê de Ética, 
respeitando  às  diretrizes e  normas estabelecidas  na  resolução  466/12  do  Conselho 
Nacional de Saúde. Em 33 (34,37%) dos resumos não houve menção a aspectos éticos, 
25 (26,04%) citaram, porém sem apresentar o número do parecer de aprovação e 24 
(25%) incluíram o número do  parecer de aprovação. Os 14  (14,58%) restantes não 
envolviam seres Adotou-se o Quadro de Sequência Lógica (QSL) do curso de 
enfermagem da FURG para classificar os trabalhos em áreas de concentração. 
Constatou-se que as áreas de maior interesse para os acadêmicos foram: Saúde da 
Mulher 20 (20,83%), Administração 15 (15,62%), Rede Básica 10 (10,41%) e Saúde da 
Criança e do Adolescente 9 (9,37%). Embora estas tenham sido as áreas mais 
escolhidas, quase todas as disciplinas do QLS, inclusive as optativas foram 
contempladas. 
 
Conclusão 

Constatou-se que a maioria dos resumos estava adequada quanto à formatação e 
concordância verbal, porém deve-se ter cuidado ao escrever o texto, atentando para o  
tamanho das frases, pontuação e uso de siglas. Verificou-se a predominância de 
estudos exploratório-descritivos, com abordagem qualitativa, realizados por meio de 
entrevistas semi-estruturadas e análise temática, demonstrando a tendência da 
enfermagem em compreender os fenômenos do processo de cuidar. Notaram-se 
introduções, objetivos e resultados expostos de maneira adequada e bem escritos, assim 
como conclusões coerentes com os objetivos propostos. 
A maioria dos TCC tem sido desenvolvida nas áreas de saúde da mulher, administração, 
rede básica e saúde da criança, entretanto outras áreas foram contempladas, mostrando 
diversificação no interesse dos acadêmicos. 
Percebeu-se  a  necessidade  de  um  olhar  mais  atento  em  relação  à  descrição  dos 
aspectos éticos bem como de explicitar a contribuição dos estudos para a construção do 
conhecimento no campo da enfermagem. 
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Resumo

A  partir  da  tríade  acadêmica  que  é  contemplada  pelas  atividades  do  Programa  de

Educação  Tutorial,  abordamos  aqui  a  importância  de  uma  atividade  no  campo  da

pesquisa  para a formação dos acadêmicos bolsistas  do PET/DEF/UEM.  Essa é uma

atividade  em que  os  acadêmicos  integrantes  do  grupo  vivenciam as  etapas  de  uma

pesquisa científica, em específico na área de Educação Física. O objetivo do presente

trabalho é relatar a experiência que o grupo PET/DEF/UEM obteve com a realização da

atividade que foi desenvolvida com êxito no ano de 2014 e que integra o planejamento

das atividades do grupo PET no ano vigente. Os resultados da atividade foram muito

positivos,  por  possibilitar  a  experiência  e  o  contato  com  a  produção  científica,  a

oportunidade de engajamento em algum grupo ou projeto de estudos, além de contribuir

para o desenvolvimento da oratória e da didática dos bolsistas a partir da apresentação

das etapas de sua pesquisa para o grupo.

Palavras-chave: Educação Física; Formação acadêmica; Pesquisa científica; Programa

de Educação Tutorial; Tríade Acadêmica.

Introdução

Dentro  da  graduação,  nas  mais  diferentes  áreas  do  conhecimento,  o  contato  com a

pesquisa e os resultados dela produzidos constituem uns dos pilares sobre o qual  a

formação do graduando deve se alicerçar. Segundo Neves e Hidalgo (2005, p. 92):
A  pesquisa  acadêmica  contribui  na  formação  dos  acadêmicos  no  que  se  refere  as

questões de capacidade de organização, definição de metodologia e na busca de formas

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

257



adequadas de solução de problemas propostos, dentro de um cronograma previamente

definido.
Na Educação Física, isso não é diferente uma vez que o acadêmico, e portanto, futuro

profissional da área, encontra nos resultados das pesquisas científicas subsídios para a

excelência no desenvolvimento de suas atividades, como podemos observar no trabalho

de Carlos (2009). Além disso, acadêmicos do curso de Educação Física desenvolvem

obrigatoriamente  seus  trabalhos  de  conclusão  de  curso  e  necessitam  dentro  desse

processo  o  conhecimento,  tanto  das  áreas  de  pesquisa  do departamento,  como das

ferramentas  de  pesquisa.  Nesse  sentido,  o  objetivo  do  presente  trabalho  é  relatar  a

experiência  que  o  grupo  PET/DEF/UEM  obteve  com  a  realização  da  atividade

"Experiência  em Pesquisa",  desenvolvida com êxito  no ano de 2014 e que integra o

planejamento  das  atividades  do grupo PET  no  ano  vigente.  Os objetivos  específicos

dessa atividade são: a) possibilitar ao acadêmico a experiência e instrumentalização no

campo da pesquisa científico/acadêmica. b) contribuir para o desenvolvimento da oratória

e  da  didática  dos  bolsistas,  adequadas  às  apresentações  de  trabalhos  em  âmbito

acadêmico; c) socializar produções recentes a respeito das temáticas abordadas pelos

bolsistas.

Material e métodos
Trata-se  de  um  relato  de  experiência  a  partir  da  exposição  dos  bolsistas  do

PET/DEF/UEM que participaram da atividade “Experiência em Pesquisa” durante o ano

de  2014,  nessa  atividade  os  bolsistas  integrantes  do  grupo  realizaram  pesquisas

individualmente ou em duplas,  sobre o tema de seu interesse, sendo que ao final  do

processo os bolsistas produziram artigos fruto de suas pesquisas. Para isso, os bolsistas

ingressaram  em  grupos  ou  projetos  de  pesquisa  em  sub-áreas  de  sua  afinidade,

mantendo um contato com o professor orientador vinculado a universidade, para então

delimitar seu estudo. A atividade foi dividida em três momentos: No primeiro momento

desta atividade, realizada no primeiro trimestre do ano letivo de 2014, ocorreu o processo

de revisão e levantamento de artigos científicos da área da Educação Física e áreas

afins. No segundo momento, realizado no segundo trimestre, os bolsistas apresentaram a

introdução e o método de sua pesquisa resultante da revisão e levantamento de artigos

científicos produzidos anteriormente. No terceiro momento, realizado no último trimestre

ocorreu a apresentação final do trabalho com maior enfoque na discussão e conclusão.

Nas  duas  primeiras  etapas  da  atividade  os  bolsistas  realizaram  apresentações  com

duração aproximada de 15 minutos internamente no grupo e na última etapa sendo a

apresentação da conclusão do trabalho aberta a toda a comunidade acadêmica.
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Resultados e discussão
Essa é uma atividade do grupo PET/DEF/UEM que é realizada desde o ano de 2011 e de

acordo com o ponto de vista e relato dos bolsistas envolvidos na atividade em 2014, ela

vem  mostrando  resultados  muito  positivos.  Primeiramente  por  possibilitar  aos

acadêmicos bolsistas do PET uma primeira experiência de pesquisa e o contato com a

produção científica. Ao procurar uma temática de sua afinidade os acadêmicos têm a

oportunidade de se engajarem em grupos ou projetos de pesquisa da universidade, o que

possibilitará produções científico/acadêmicas futuras e uma gama maior de experiências

dentro  do  ambiente  acadêmico.  A  organização  e  sistematização  da  atividade

possibilitaram  a  experiência  de  etapas  a  serem  desenvolvidas  em  qualquer  trabalho

científico,  o  que  auxiliará  ao  acadêmico  bolsista  do  PET  em  futuras  produções

científico/acadêmicas,  como  o  trabalho  de  conclusão  de  curso  e  artigos  científicos

vinculados em periódicos científicos da área. Outro aspecto positivo evidenciado ao final

da atividade foi  a evolução dos bolsistas com relação as suas técnicas de oratória e

didática a partir das apresentações das etapas de sua pesquisa ao grupo. Na atividade

realizada no ano de 2014 surgiram alguns trabalhos em subáreas diversas da Educação

Física, como: Fisiologia, Biomecânica, Psicologia do Esporte, Fundamentos da Educação

e Ginástica.

Conclusão
Na graduação o aluno por vezes é exigido para que organize pesquisas, levantamentos

bibliográficos, reflexões e que seja crítico sobre determinados assuntos. Constatamos a

partir do relato de experiência dos envolvidos, que com essa atividade o aluno consiga ter

uma experiência suficiente para conseguir prosseguir no âmbito da pesquisa com uma

experiência complementar aos demais alunos da universidade.  Visto que os objetivos

desta atividade foram alcançados suficientemente,  ela será mantida para os próximos

anos presente no cronograma das atividades do PET/DEF/UEM, também acreditamos
que a partir desse relato a atividade possa servir como exemplo a ser incorporado no

planejamento anual de outros grupos PET.
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Resumo

O objetivo do trabalho é relatar a importância de um evento de extensão, sobre uso de

medicamentos nos serviços de saúde, sob a perspectiva dos estudantes de enfermagem.

Trata-se de um relato de experiência de um evento, realizado em 2014, pelos grupos PET

Enfermagem e PET Farmácia. O evento reforçou a importância do trabalho em equipe e

multiprofissional, destacando a gravidade do contexto dos serviços de saúde quanto à

presença de erros e danos aos usuários e a necessidade de aprimoramento de técnicas

e de uma cultura de segurança nas práticas cotidianas. Conclui-se que a enfermagem é

uma categoria profissional apta e capaz para atuar pró-ativamente em prol da segurança

no uso de medicamentos. 

Palavras-chave: Atenção  em  saúde;  medicação;  multidisciplinaridade;  protocolos  de

segurança; vulnerabilidade; 

 

Introdução 

O Sistema único  de  Saúde (SUS)  compreende todas as  ações  e  serviços  de  saúde

prestados por órgãos e instituições nos âmbitos federais, estaduais e municipais. O SUS

enfatiza a prevenção de agravos à saúde e a prevenção de doenças (BRASIL, 2000).

Várias  as  categorias  profissionais  que  atuam  no  SUS  e,  dentre  elas,  destaca-se  a

enfermagem. Dentre as principais práticas de enfermagem, evidencia-se a administração

de medicamentos. Comumente no cotidiano hospitalar, pacientes recebem prescrições de
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diferentes medicações e procedimentos invasivos, os quais exigem grande familiaridade

do profissional com as técnicas corretas e, além disso, um vasto conhecimento acerca do

código  de  ética  dos  profissionais  de  enfermagem,  visando  sempre  à  integridade  do

paciente e o exercício correto das práticas. 

Segundo  o  Código  de  Ética  dos  Profissionais  de  Enfermagem  (COFEN,  1987),  o

enfermeiro  deve  prestar  uma  assistência  livre  de  danos  decorrentes  de  imperícia,

negligencia,  ou  imprudência.  Assim  sendo,  o  enfermeiro  torna-se  responsável  por

qualquer  dano  oriundo  de  procedimentos  mal  executados  por  ele,  ou,  por  seus

encarregados. Na legislação brasileira, a prescrição e administração de medicamentos

são  ações  regulamentadas  pela  lei  do  exercício  profissional  de  enfermagem  e  por

diversas  resoluções  do  Conselho  Federal  de  Enfermagem  (COFEN).  É  de  vital

importância,  para  a  segurança  do  paciente  e  do  profissional,  o  seguimento  destas

normas, mesmo para os mais experientes, visto que segundo estudo de Cruciol-Souza,

Thomson e Catisti (2009), de 1750 prescrições analisadas em um hospital universitário,

12% não possuíam a idade do paciente, outros 12% não constavam a assinatura dos

prescritos e em 16% havia falta de informações quanto a posologia. 

Segundo a lei  do exercício de enfermagem, a  prescrição sempre deve ser  escrita,  e

conter  todas  as  informações  a  respeito  do  medicamento,  além  da  assinatura  do

profissional  que  a  prescreveu.  Não  podendo  uma  medicação  ser  administrada  se  a

prescrição não contem a assinatura do profissional ou se feita por meio de rádio, telefonia

ou outros meios eletrônicos.  

Assim, a temática medicação faz parte do cotidiano dos profissionais de enfermagem,

sendo assunto de extrema importância e abordado sistematicamente durante o curso de

graduação.  No entanto,  a formação acadêmica não contempla todas as  demandas e

necessidades do atual mercado de trabalho nessa área, o qual exige uma visão ampla

dos  serviços  de  saúde  e  da necessidade  do  trabalho  em equipe  multiprofissional.  É

necessário que o profissional seja capaz de compreender os fármacos e ter habilidade

técnica para um manuseio que ofereça segurança e eficácia ao paciente.  

A administração de medicamentos é uma prática realizada em instituições de saúde ou

espaços de atenção à saúde tanto em âmbito da atenção primária quanto hospitalar.

Além  da  enfermagem,  outros  profissionais  participam  desse  processo,  como  por

exemplo, a equipe farmacêutica (SILVA, A. E. B. C.; CASSIANI, S. H. B, 2004). 
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Este resumo tem por objetivo relatar a importância de um evento de extensão sobre uso

de  medicamentos  nos  serviços  de  saúde,  sob  a  perspectiva  dos  estudantes  de

enfermagem. 

 

Material e métodos 

Trata-se de um relato de experiência sobre um evento de extensão em forma de mesa

redonda, realizado pelo PET Enfermagem em parceria com o PET Farmácia, nos dias 29

e 30 de setembro de 2014, totalizando 06 horas. O tema geral do evento foi ‘uso de

medicamentos no sistema de saúde: inovações, segurança e interdisciplinaridade’, para o

qual  foram  convidados  profissionais  e  docentes  das  duas  áreas  de  atuação,  que

versaram sobre:  inovações e segurança no uso de medicamentos na atenção básica

(enfermagem  e  farmácia),  integração  profissional,  farmacovigilância,  inovações  e

segurança no uso de medicamentos no âmbito hospitalar (enfermagem e farmácia) e dois

relatos de experiência sobre o uso de medicamentos em uma equipe de saúde da família

e  no  hospital  universitário.  O  enfoque  evidenciou  a  atuação  dos  profissionais  da

Enfermagem  e  Farmácia  de  modo  interdisciplinar  e  multidisciplinar,  com  vistas  a

fortalecer a segurança e o uso de inovações nessa área. Em forma de mesa redonda,

foram 04 palestrantes em cada noite e, após as respectivas exposições, deu-se inicio a

um debate com o apoio de dois moderadores para garantir a interação entre ministrantes

e o público-alvo. 

 

Resultados e discussão 

O evento contou com 70 participantes,  predominantemente estudantes dos cursos de

Enfermagem e Farmácia de mais de uma instituição de ensino, com muita interação entre

palestrantes  e  o  público.  Os  objetivos  foram  alcançados  uma  vez  que  o  evento

possibilitou a integração dos cursos envolvidos, seus saberes e práticas profissionais.

Nesse sentido, o evento evidenciou muito a importância da formação multiprofissional,

tendo como foco o trabalho integrado com vistas ao uso mais adequado e seguro de

medicamentos frente à saúde dos pacientes.  

Os principais aspectos apontados pelos palestrantes da área da enfermagem no âmbito

da Atenção Básica foram basicamente voltados às Políticas Nacionais de Medicação, à

cultura de segurança e gestão de risco nas práticas medicamentosas, trabalho em grupo

para  troca  de  conhecimentos  entre  trabalhadores  e  usuários  e  as  problemáticas
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enfrentadas pela Atenção Básica nesse tema, como baixa ênfase em pesquisas nesse

campo, abandono das medicações e automedicação. Foram também citados os avanços

das Unidades Básicas de Saúde, como a informatização, recursos para cuidados, equipe

multidisciplinar e uso de protocolos.  

Na área hospitalar o maior enfoque das discussões foi centrado nos erros de medicação

e  as  medidas  que  podem  ser  tomadas  em  relação  a  essa  problemática,  como

dispensador automático devido a dose unitária, prescrição eletrônica pela facilidade na

legibilidade, uso de equipos de cores diferentes para diversas infusões, dar informação

ao usuário,  instituir  comissões de segurança,  uso de  protocolos,  postura  individual  e

maior atenção aos pacientes.  

As experiências exitosas relatadas foram importantes na medida em que explicitaram

situações práticas e inovadoras  da atuação dos profissionais,  especialmente,  com as

inúmeras  possibilidades  dos  enfermeiros  em  aprimorar  a  cultura  de  segurança  nas

instituições de saúde. Ambos os relatos valorizaram a atuação multiprofissional nessa

temática. O debate ao final de cada noite foi um momento muito enriquecedor, onde foi

possível o esclarecimento de dúvidas e a troca de conhecimentos entre os participantes. 

 

Conclusão 

Quanto ao tema medicação e enfermagem, pode-se evidenciar a importância de abordar

tais temáticas durante a graduação, pois, possibilita maior aprendizado técnico-cientifico

aos  acadêmicos,  que  futuramente  estarão  inseridos  no  mercado  de  trabalho  e  irão

vivenciar  na  prática  tais  experiências,  auxiliando-os  também  durante  sua  formação,

agregando conhecimento sobre medicação em suas diferentes dimensões.  

O evento formulado pelos grupos PET-Enfermagem e PET-Farmácia, reforçou a prática

dos grupos quanto ao trabalho em equipe e multiprofissional.  Como apresentado em

discussões durante a realização da mesa redonda, certas circunstâncias ou até mesmo

erros poderiam ser evitados se o trabalho fosse realizado por uma equipe integrada com

troca mútua de experiências e saberes, em prol da saúde do paciente.  

Além da ampliação de conhecimentos específicos na temática, o evento pôde contribuir

principalmente  com  informações  científicas  e  relatos  por  profissionais  do  âmbito

hospitalar e da atenção básica, demostrando a preocupação com a segurança e bem

estar dos pacientes e a relevância em manter os profissionais da área atualizados quanto

à temática. 
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Resumo 

Identificar dificuldades e contribuir positivamente para solucioná-las faz parte do conjunto 

de características que formam um estudante universitário. Atividades de extensão 

constituem meios de interferir na comunidade, neste contexto, escolas de ensino 

fundamental e médio são ambientes favoráveis para a transmissão de conhecimentos e 

integração entre alunos e universitários. Assim, os acadêmicos do Programa de 

Educação Tutorial em Farmácia (PET-Farmácia) da Universidade Estadual de Maringá 

(UEM), desenvolveram uma dinâmica e empenharam-se no reconhecimento de 

problemas enfrentados pelos alunos do ensino médio como: a escolha profissional e a 

automedicação contribuindo com a construção de novos conhecimentos. 

 

Palavras-chave: adolescentes; automedicação; farmácia; graduação; medicamento. 

 

Introdução 

Os materiais didáticos são ferramentas fundamentais para os processos de ensino e 

aprendizagem, e o jogo didático caracteriza-se como uma importante e viável alternativa 

para auxiliar em tais processos por favorecer a construção do conhecimento ao aluno 

(CAMPOS et al.,2003, p.35-48). 

Esta ferramenta pode ser utilizada como promotor de aprendizagem das práticas 

escolares, possibilitando a aproximação dos alunos ao conhecimento científico, levando-

os a ter uma vivência, mesmo que virtual, para a solução de problemas próximos da 

realidade (SPARTA et al., 2005,p.45-53). 
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O número de jovens que precisam decidir por uma profissão, por um trabalho e por um 

futuro é crescente e, com isso aumenta o interesse por uma orientação profissional a fim 

de ampliar os conhecimentos sobre os cursos e realizar a escolha (NUNES, 2009). 

A maioria dos jovens escolhe a carreira desconhecendo o âmbito de atuação, as 

dificuldades e responsabilidades e as perspectivas de crescimento, bem como, a 

remuneração. No que se refere ao curso de Farmácia, outras dificuldades podem estar 

presentes nesta decisão, uma vez que, o farmacêutico possui mais de 70 áreas de 

atuação, de acordo com o Decreto de Lei 85.878 de 7 de abril de 1981, que regulamenta 

o exercício da profissão de farmacêutico.  

Visto a problemática, o PET – Farmácia aplicou ferramentas para despertar o interesse 

dos estudantes para o ingresso no ensino superior e ao mesmo tempo levar informações 

sobre a profissão farmacêutica, além de, apresentar conhecimentos científicos sobre 

questões do dia a dia como, por exemplo, a automedicação. 

É importante afirmar que a automedicação em adolescentes é freqüente e que o 

adolescente trás consigo a bagagem de experiências de vida formuladas em seu âmbito 

familiar e social. 

Por meio do desenvolvimento de uma atividade dinâmica, há o estímulo sobre o 

conhecimento a respeito dos medicamentos, além de aguçar as curiosidades sobre o 

curso de Farmácia e a atuação do profissional farmacêutico. 

A atividade foi desenvolvida pelo grupo PET- Farmácia, durante a realização do projeto 

PET nas Escolas, promovida pelo UNIPET – UEM para estudantes do ensino médio de 

uma escola pública na região de Maringá.  

Com esta atividade o PET-Farmácia procurou despertar o interesse dos estudantes para 

o uso correto de medicamentos, o perigo da auto-medicação e a formação acadêmica 

nas profissões da saúde. 

 

Material e métodos 

O evento ocorreu no Colégio Estadual do Jardim Independência no município de Sarandi 

– PR, no dia 16 de outubro de 2014 e consistiu em uma exposição dos cursos de 

graduação em estações, organizadas para visitação. 

Os estudantes foram divididos em 14 equipes, as equipes indicadas com uma cor e 

acompanhadas por petianos de cada curso, responsáveis por cada grupo. A atividade 

ocorreu na forma de competição entre as equipes, e os alunos pontuavam de acordo com 

as dinâmicas realizadas. No final, os pontos de cada grupo eram somados, 

apresentando-se os grupos vencedores. 
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A semelhança dos trabalhos realizados por Campos (2003), que idealizou dinâmicas e 

jogos para o ensino da Biologia, o grupo PET-Farmácia organizou uma dinâmica na 

estação sob sua responsabilidade dividida em três etapas, sendo que a primeira etapa 

consistiu em estimular os alunos a estabelecer uma correlação entre embalagens de 

medicamentos e sua respectiva ação terapêutica. Para isso foram selecionadas 

previamente 5 embalagens originais de medicamentos das seguintes classes 

terapêuticas/marcas: anticoncepcional (Previane®), anti-inflamatório (Nimesulina®), 

antidepressivo (Rohydorm®), antiemético (Digestil®) e antifúngico (cetoconazol + 

dipropionato de betametasona + sulfato de neomicina) que foram manuseadas pelos 

estudantes por cerca de 1 minuto. 

Na etapa seguinte, foram distribuídas placas de sim ou não para a equipe que, deveria 

julgar verdadeiras ou falsas, afirmações lidas, em voz alta pelo grupo, sobre dúvidas 

cotidianas a respeito do uso de medicamentos. As afirmações lidas foram: 1.Qualquer 

medicamento pode ser cortado ao meio? 2. A maneira mais aconselhável de ingerir um 

medicamento é utilizando a água? 3. Os alimentos ingeridos podem modificar o efeito 

terapêutico dos medicamentos? 4.Todo remédio é um medicamento? 5. Medicamento de 

origem natural pode fazer mal a saúde? 

E, por fim a terceira etapa resumia-se em realizar uma escolha por meio de uma lista 

impressa em papel constando algumas áreas de atuação do profissional farmacêutico, 

frisando o amplo campo de atuação. Assim os estudantes escolhiam dentre as áreas 

citadas e relacionavam com a alternativa correta que apresentava os nomes das áreas, 

sendo elas Vigilância Sanitária, Indústria Cosmética, Indústria de alimentos, dispensação 

e Perícia criminal.  

 

Resultados e discussão 

A atividade PET nas escolas contou com a presença de aproximadamente 70 estudantes 

do ensino médio. Aqueles interessados em ingressar no ensino superior, revelaram ter 

uma idéia superficial do curso de graduação escolhido, e poucos haviam buscado 

informações mais confiáveis sobre a profissão.  

Nesse contexto, Bardagi e colaboradores (2003) atestaram que grande parte dos 

estudantes realiza a escolha profissional, sem conhecer as atribuições do profissional em 

profundidade (BARDAGI; LASSANCE; PARADISO, 2003, v.4 (1/2), p.153-166). 

Sabe-se que o jogo pedagógico ou didático é aquele fabricado com o objetivo de 

proporcionar aprendizagens, diferenciando-se do material pedagógico, por conter o 

aspecto lúdico (CUNHA, 1988), e utilizado para atingir objetivos pedagógicos, sendo uma 
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alternativa para melhorar o desempenho dos estudantes em conteúdos de difícil 

aprendizagem.  

A atividade realizada buscou mostrar aos estudantes um pouco sobre os medicamentos, 

a importância da automedicação e sobre o curso de Farmácia, sua realidade e os 

conhecimentos que são necessários para a profissão.  

Pode-se notar que alguns nomes/marcas dos medicamentos apresentados eram 

lembrados com maior facilidade como: o anticoncepcional, o antidepressivo e o anti-

inflamatório e outros, como anti-emético e antifúngico eram praticamente desconhecidos. 

Possivelmente os nomes/marcas que foram lembrados mais facilmente, deve-se à sua 

utilização, com mais freqüência, pelos adolescentes e familiares.  

Silva e colaboradores (2004) pesquisaram o uso de medicamentos por adolescentes e 

verificaram que dentre os mais consumidos estão, principalmente, os analgésicos, os 

antigripais, os antitérmicos e os antimicrobianos (32,5% dos fármacos) e que mais de 

50% dos jovens tiveram a indicação dos familiares e cerca de 20% decidiram sozinhos, 

quais consumir. As duas circunstâncias podem ser caracterizadas como automedicação, 

que é definida como o uso sem a prescrição médica, onde o indivíduo, por decisão 

própria ou indicação de terceiros, decide qual medicamento tomar (KOVACS& BRITO, 

2006, v. 5).  

Na segunda etapa da dinâmica composta por perguntas do dia-a-dia sobre os efeitos de 

alguns tipos de medicamentos e seu uso, foi possível observar um maior conhecimento 

por parte dos estudantes. Este comportamento foi confirmado em uma pesquisa realizada 

por Silva e colaboradores (2011) em que 44,2% dos estudantes ressaltaram que sempre 

liam a bula, 43,3% realizavam essa prática eventualmente e 12,5% jamais liam. Sendo 

possível afirmar que a maioria tinha contato com informações básicas sobre o uso correto 

dos medicamentos. 

A última etapa que consistia sobre os campos de atuação citados para o farmacêutico, 

notou-se que boa parte dos alunos desconhecia a vasta área de atuação deste 

profissional. Sendo possível mostrar o farmacêutico como um profissional responsável 

pela promoção de saúde e que presta serviços à sociedade.   

 

Considerações finais 

A dinâmica realizada pelo grupo PET-Farmácia mostrou-se significativa, pois constatou 

que os estudantes do ensino médio demonstravam desconhecimento sobre o curso de 

graduação em Farmácia e suas áreas de atuação. 
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Além disso, a atividade proporcionou um momento de disseminação de informações 

sobre a importância do uso racional de medicamentos, na adolescência, contribuindo 

para uma melhora da qualidade de vida dos estudantes. 

Pode-se perceber que o desejo de realizar um curso superior não está tão distante para a 

maioria dos jovens que participaram e que dúvidas foram esclarecidas sobre as 

diferentes formas de ingressar na universidade.  

A presença dos universitários na escola estimulou os estudantes do ensino médio a 

ingressar no ensino superior e a pesquisar sobre os cursos de interesse e assim tomar 

uma decisão mais consciente acerca do seu futuro profissional. 
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Resumo 

 O aumento da difusão de informação gera a necessidade de repensar também as 

metodologias de ensino. Assim, o objetivo do trabalho é apresentar o projeto 

"Metodologias ativas de ensino e aprendizagem" que é desenvolvido desde 2009 na 

Universidade Estadual de Maringá, também conhecido como "Projeto PI". A ideia das 

atividades contempladas pelo projeto é o envolvimento de docentes e discentes na 

experiência de utilizar metodologias ativas, praticar trabalho em grupo, aguçar o senso 

crítico e oportunizar avaliação contínua. O material trabalhado pode partir das áreas 

clínicas, como também das ciências básicas, sempre contextualizando sob o prisma do 

caso-problema, conforme as diretrizes da problematização. Os resultados, ao longo dos 
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anos, foram a confecção de fluxogramas, dramatizações, painéis, roteiros e protocolos, 

todos avaliados pelo grupo ao longo do ano letivo.  

 

Palavras-chaves: Atividades; Educação; Inovação; Odontologia; Projeto. 

 

Introdução 

 

A formação profissional e acadêmica por meio da aprendizagem baseada nas 

metodologias ativas é 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 em 

constante transformação, 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).  

O objetivo deste trabalho é apresentar o projeto de ensino intitulado “Metodologias ativas 

de ensino-aprendizagem”, desenvolvido com os alunos do grupo PET-Odontologia da 

Universidade Estadual de Maringá, carinhosamente apelidado de Projeto PI.  

 

Metodologia 

 

 A forma escolhida para a realização deste trabalho foi o relato de experiência. 

 

Resultados e discussão 

 

O Projeto começou em 2009, por iniciativa do grupo PET (Programa de Educação 

Tutorial) Odontologia, da UEM, contando com seis docentes. Desde o início, cada equipe 

de trabalho é composta por alunos da 3a, 4a e 5a séries e as reuniões mensais são 

coordenadas por docente(s), que se responsabiliza(m) pela proposição do assunto, forma 

e material necessário para o desenvolvimento da atividade.  

No primeiro ano do Projeto, foi trabalhada a discussão de casos clínicos com graus 
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crescentes de complexidade. Esta experiência foi posteriormente expandida para os 

alunos do curso que atendem nas clínicas de 3a a 5a séries. Hoje a atividade está 

formalizada e incorporada ao conteúdo programático do estágio supervisionado como 

“Seminários da Clínica Ampliada”.  

Em 2010, experimentou-se o uso de metodologias inovadoras propostas pelo docente 

coordenador da atividade, desta vez enfocando 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 problema era 

discutido e contextualizado, com diferentes recursos de aprendizagem ativa, agora em 

grupo. Com isso, o estudo individual é estimulado num primeiro momento, conforme 

interesse e ritmo particulares, mas como forma de enriquecer o subsequente trabalho 

coletivo. O aprendizado passou a ser centrado no aluno, que sai do papel de receptor 

passivo, para o de agente e principal responsável pelo aprendizado. Com o estímulo à 

autoaprendizagem, o estudante tem assumido um papel cada vez mais ativo, 

descondicionando-se da atitude de mero receptor de conteúdos e buscando, 

efetivamente, conhecimentos relevantes para a resolução dos problemas e pertinentes 

aos objetivos da aprendizagem. As expectativas aumentaram e o grupo decidiu 

diferenciar a metodologia de trabalho no ano seguinte, 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 2012, 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 brain storm, 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.  
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Atualmente, são utilizados diferentes recursos de aprendizagem e, mais recentemente, 

tecnologias de informação e comunicação (TICs). Os docentes e acadêmicos 

participantes ficam motivados a utilizar metodologias ativas em diferentes momentos do 

curso, já que o projeto também trabalha a aproximação entre teoria e prática. A proposta 

é, portanto, servir de piloto para a aplicação de metodologias ativas no processo ensino-

aprendizagem. 

Este projeto tem estimulado o desenvolvimento do pensar, do auto aprendizado, do 

senso crítico, trabalho em equipe e busca para solução de problemas, em consonância 

com as características fundamentais a serem desenvolvidas no perfil do acadêmico, 

segundo Silva e Thuji (2010): iniciativa criadora, curiosidade científica, espírito crítico-

reflexivo, capacidade para autoavaliação, 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. Além disso, os participantes têm estimulado outros 

docentes e acadêmicos a trabalhar com metodologias ativas em diferentes momentos do 

curso. Sendo campo experimental para docentes, permite que desenvolva, nessa 

perspectiva, novas habilidades como a vontade e a capacidade de permitir ao discente 

participar ativamente de seu processo de aprendizagem. Como facilitador do processo 

ensino-aprendizagem, deve se perguntar: como, por que e quando se aprende; como se 

vive e se sente a aprendizagem; e quais as suas consequências sobre a vida. A 

disposição para respeitar, escutar com empatia e acreditar na capacidade potencial do 

discente para desenvolver e aprender, se lhe for permitido um ambiente de liberdade e 

apoio, são essenciais para que as metodologias ativas de ensino aprendizagem sejam 

efetivas (MITRE et al., 2008). A reflexão coletiva, o diálogo, o reconhecimento do 

contexto são a base para a aproximação da teoria com a prática e o Projeto PI tem sido 

um diferencial proporcionado aos acadêmicos e também aos professores. 

O PET deve propiciar, aos alunos, condições para a realização de atividades 

extracurriculares que complementem a sua formação acadêmica, procurando atender 

mais plenamente às necessidades do próprio curso de graduação e/ou ampliar e 

aprofundar os objetivos e os conteúdos programáticos que integram sua grade curricular, 

conforme explicitado na Portaria nº 976-2010-MEC e ratificado na Portaria nº 343-2013-

MEC. Participando do Projeto, os petianos 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 
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mercado profissional.  

 

 

Conclusão 

 

O Projeto apresentado tem sido um importante instrumento para desencadear mudanças 

na formação profissional, representando uma busca por modelos de ensino e 

aprendizagem que respondam às expectativas das comunidades docente e discente, que 

anseiam por inovação com qualidade. 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. Com isso, o PET-Odontologia-UEM assume 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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Resumo 

O Projeto de extensão Inserção de ações em saúde bucal junto à Pastoral da Criança 

nos municípios de Mandaguari e Sarandi-PR, desenvolvido pelo PET-Odontologia, da 

Universidade Estadual de Maringá, atua em quatro comunidades atendidas pela Pastoral 

da Criança visando a promoção de saúde, por meio de ações que envolvem a aplicação 

da tríade ensino, pesquisa e extensão como instrumento de intervenção. Os petianos se 

dividiram para a elaboração de atividades e palestras educativo-preventivas de acordo 

com o calendário proposto pelas líderes. Após cada visita, o grupo avaliou a atividade, 

anotando sugestões para melhoria. A repercussão das palestras tem sido comprovada 

pela diminuição da incidência da doença cárie, observada no levantamento 

epidemiológico realizado anualmente. Os benefícios que se tem com a participação do 

grupo PET-Odontologia vão além da formação dos alunos para o mercado de trabalho, 

formando cidadãos críticos e éticos, que serão agentes de mudança da realidade onde 

estarão inseridos. 

Palavras-chave: Atividades; Capacitação; Líderes; Levantamento Epidemiológico; 

Projeto;  
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Introdução 

A Pastoral da Criança é um organismo de ação social que atua na organização da 

comunidade e na capacitação de líderes voluntários que assumem o compromisso de 

acompanhar e orientar famílias em ações básicas de saúde, educação, nutrição e 

cidadania buscando o desenvolvimento integral das crianças e promovendo, em função 

delas, também de suas famílias e comunidades, sem distinção de raça, cor, profissão, 

nacionalidade, sexo, credo religioso ou político (PASTORAL DA CRIANÇA, 2004). O 

Projeto de extensão Inserção de ações em saúde bucal junto à Pastoral da Criança nos 

municípios de Mandaguari e Sarandi-PR, desenvolvido pelo grupo PET-Odontologia, da 

Universidade Estadual de Maringá, atua em quatro comunidades atendidas pela Pastoral 

da Criança proporcionando e/ou ampliando o conhecimento sobre saúde, assim como a 

modificação de hábitos junto a comunidade atendida, por meio de ações que envolvem a 

aplicação da tríade ensino, pesquisa e extensão como instrumento de intervenção 

(NEVES; HIDALGO, 2005). Entre as atividades realizadas nesse Projeto, destacam-se as 

palestras educativo-preventivas sobre saúde bucal, que são orientadas por docentes do 

Departamento de Odontologia, supervisionadas pela tutora e preparadas/ministradas 

pelos petianos, com o intuito de promover uma interação com a comunidade externa e de 

resultar em um aprendizado mútuo.  

 

Material e métodos 

No início de cada ano letivo, o grupo PET-Odontologia realiza reuniões internas para o 

planejamento das atividades que serão executadas durante o ano junto à Pastoral da 

Criança nas cidades de Mandaguari e Sarandi, ambas no estado do Paraná.  

Em 2013, a atividade inicial foi a capacitação das líderes das Pastorais de cada 

comunidade por meio de uma palestra contemplando temas odontológicos básicos, como 

por exemplo, dentições, higiene bucal, alimentação saudável, cárie e traumatismo 

dentário, entre outros. Ao final da capacitação, as líderes sugeriram os temas 

odontológicos que deveriam ser abordados, de acordo com a necessidade de instrução 

que cada Pastoral possui.  

Cada tema odontológico sugerido foi ampliado com as noções de saúde geral envolvidas. 

Os petianos se dividiram em grupos para a elaboração de atividades e palestras 

educativo-preventivas, com o intuito de promover saúde bucal compatível com a 

realidade sócio-econômica do público alvo. Cada grupo buscou um professor do 

Departamento de Odontologia para orientação e, sob supervisão da tutora, foi preparado 

o material didático e realizado o treinamento da comunicação oral em linguagem 
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acessível, para que o conhecimento científico fosse transmitido à comunidade externa de 

maneira efetiva.  

Durante o ano, os petianos ministraram as palestras de acordo com o calendário 

proposto pelas líderes, que coincidiu com os denominados Dia da Vida, dias da pesagem 

das crianças. As ações foram realizadas para os responsáveis das crianças e 

concomitantemente, atividades lúdicas foram desenvolvidas com as crianças com o 

mesmo intuito educativo-preventivo.  

Após cada visita, o grupo avaliou a atividade, anotando as sugestões para sua melhoria. 

Ao término do ano letivo, o grupo se reuniu com as líderes para verificar os pontos 

positivos e negativos das atividades e quais os reflexos visíveis que as ações surtiram em 

cada comunidade. Essas ações e suas avaliações foram discutidas para a inclusão no 

relatório anual do Projeto e para posteriormente serem inseridas no planejamento do ano 

letivo subsequente.  

 

Resultados e discussão 

A capacitação das líderes foi muito bem vinda, uma vez que elas possuem uma 

proximidade e acesso às crianças e responsáveis muito maior que a dos petianos. Serem 

multiplicadoras do conhecimento em saúde geral e bucal é uma das vertentes propostas 

para sua atuação (PASTORAL DA CRIANÇA, 2004).  

O conhecimento sobre atenção à saúde geral e ao indivíduo como um todo tem sido 

aplicado junto à atenção odontológica nas palestras ministradas. Para algumas crianças 

ou acompanhantes, o conhecimento tem sido ampliado ou mesmo, hábitos têm sido 

modificados. Isso se deve, em especial, pela escolha dos temas serem diretamente 

relacionados com a demanda apresentada pelas líderes da Pastoral.  

A participação das mães e das líderes frente às apresentações realizadas pelos petianos, 

tem ajudado de maneira recíproca, pois a comunidade amplia conhecimentos sobre as 

temáticas  apresentadas e os integrantes do grupo PET-Odontologia/UEM se aproximam 

à realidade dessas comunidades, recebendo uma formação acadêmica mais humanizada 

e diversificada em relação àquela prevista intramuros.  

A repercussão das palestras de cunho preventivo-educativo tanto na comunidade de 

Sarandi quanto na de Mandaguari, frente a mudanças de hábitos tem sido comprovada 

pela diminuição da incidência da doença cárie, observada no levantamento 

epidemiológico realizado anualmente. Os inúmeros relatos favoráveis das crianças, 

responsáveis e líderes também comprovam essa melhoria. Avaliações semelhantes são 
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descritas por outros autores (AQUILANTE et al., 2003; SILVA; JORGE, 2000; 

BERNARDES; OLIVEIRA, 2012). 

A extensão associada ao ensino e à pesquisa reflete diretamente em benefícios para a 

comunidade. Os benefícios que se tem com a participação do grupo PET-Odontologia 

vão além da formação dos alunos para o mercado de trabalho, formando cidadãos 

cônscios, críticos, éticos, que serão agentes de mudança da realidade onde estarão 

inseridos. Também podem ser avaliados pelos relatos da continuidade de ações 

semelhantes realizadas pelos egressos do grupo. Os petianos preparam-se com 

capacitações específicas para o desenvolvimento das palestras, garantindo o 

enriquecimento de seus conhecimentos e instigando-os a buscarem novas ferramentas 

para o planejamento das palestras o que potencializa os efeitos pretendidos (NEVES; 

HIDALGO, 2005; FONSECA et al., 2014). 

A partir das reflexões feitas neste trabalho e nas inúmeras discussões de avaliação do 

Projeto, considera-se que o contato direto entre os acadêmicos e a comunidade externa 

tem permitido ao grupo PET-Odontologia/UEM uma experiência de aplicação prática dos 

conhecimentos adquiridos na graduação, proximidade com temas mais amplos 

normalmente não trabalhados no curso de Odontologia e a possibilidade de inserção do 

grupo PET em determinado contexto social pré-existente. 

 

Conclusão 

A apresentação das palestras educativo-preventivas desenvolvidas pelo grupo PET-

Odontologia com as comunidades das Pastorais da criança de Mandaguari e Sarandi, 

tem resultado em uma interação com a comunidade externa positiva para todos e 

representa um mútuo aprendizado. Em especial, porque a extensão não é dissociada do 

ensino e da pesquisa e se refletem diretamente em benefícios para a comunidade e, em 

contrapartida, essa interação proporciona uma formação mais ampla aos petianos. À 

eles, tem sido oportunizado a busca pelos fundamentos teóricos para o enriquecimento 

das informações prestadas às comunidades potencializando os efeitos pretendidos e o 

pleno desenvolvimento como cidadãos. 
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Resumo 

O projeto de extensão “Guardiões do Sorriso” foi criado pelo grupo PET-Odontologia da 

Universidade Federal de Pelotas, inicialmente com a intenção de promover a saúde bucal 

em ambientes escolares para crianças, pais e docentes das escolas de ensino 

fundamental do município de Pelotas, após divulgação dessa iniciativa, o grupo passou a 

ser convidado para participar de atividades de outras naturezas, mas sempre visando a 

prevenção e promoção de saúde bucal. Seu principal objetivo, é despertar na população 

a importância e o estímulo para os cuidados básicos e preventivos da saúde oral. O 

grupo, hoje, tem grande visibilidade não só em escolas, como também em outros 

estabelecimentos, conseguindo desmistificar a imagem do cirurgião dentista em 

atividades não curativas coletivas. Esta é uma das ações que fomentam a formação dos 

acadêmicos petianos, bem como é fator de reforço para os princípios do programa PET, 

ensino, pesquisa e extensão.  

Palavras-chave: comunidade; educação; escolas; odontologia; saúde oral.   

 

Introdução 

 A cárie é uma doença infectocontagiosa e que pode surgir sobre a superfície dental por 

vários fatores, tais como microorganismo bacteriano, hospedeiro suscetível, tempo de 

exposição do hospedeiro ao microorganismo, mas principalmente se dá pela falta de uma 

higiene correta da cavidade bucal. O mesmo ocorre com a doença periodontal, na qual a 

gengiva se torna avermelhada, inchada e sangra com facilidade. Ambas são as doenças 

mais comuns da cavidade oral e que podem ser evitadas com ações de cunho educativo-

preventivas (FEJERSKOV; KIDD, 2011). Ainda hoje, busca-se a diminuição das 

atividades curativas em detrimento das atividades preventivas. Por isso, cada vez mais a 
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Odontologia se volta para a prevenção e educação em saúde bucal. Tais ações podem 

ser desenvolvidas por meio de atividades educacionais e de motivação das crianças para 

os cuidados com sua saúde bucal (ARAUJO; SUKEKAVA, 2007). Em 2008, foi criado 

pelo grupo PET-Odonto da Universidade Federal de Pelotas o projeto de extensão 

“Guardiões do Sorriso”. Este, inicialmente, buscando promover a saúde bucal em 

ambientes escolares para crianças, pais e docentes das escolas de ensino fundamental 

de escolas do município de Pelotas. Com o passar do tempo, as ações foram sendo 

reconhecidas e o grupo passou a ser convidado para eventos, até mesmo de outras 

naturezas, porém sempre visando à promoção e prevenção na odontologia. O projeto 

“Guardiões do Sorriso” objetivava despertar o interesse da comunidade Pelotense para 

os cuidados de higiene oral assim como sua importância e reflexo na saúde geral. Além 

disso, procurava-se compartilhar e esclarecer dúvidas sobre saúde bucal, além de 

desenvolver habilidades de postura e apresentação dos acadêmicos do grupo PET 

Odontologia, frente a públicos maiores dos que estão habituados dentro da Faculdade 

 

Material e métodos 

Foram desenvolvidas oito atividades preventivo-educativas no período de Setembro de 

2008 a Março de 2013, com discentes, pais e docentes da rede de ensino e de 

comunidades da cidade de Pelotas-RS. A instituição que apresentasse interesse em 

receber a visita dos “Guardiões do Sorriso” enviava um convite sob forma de requisição 

e/ou oficio ao grupo manifestando sua vontade, e o grupo elaborava as atividades a 

serem realizadas de acordo com o público alvo designado. Foram recebidos, sob ordem 

cronológica, os convites: da Igreja São Lucas, para realização dessas atividades no Dia 

das Crianças; da coordenação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Pelotas; da Associação de Diabéticos de Pelotas; do Coordenador Geral do Programa 

Segundo Tempo e Coordenadora do Núcleo da ESEF – UFPel tendo como público alvo 

participantes do Projeto Carinho, alunos/pacientes portadores de necessidades especiais 

e seus acompanhantes responsáveis; da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Santa Rita para escolares das turmas do currículo 1º ao 6º ano e turmas do Ensino 

Fundamental 7ª e 8ª séries; da Escola de Educação Básica da Uri de Santiago com 

público alvo pré-escolares da 1ª a 3ª etapa; da Escola Municipal de Educação Infantil Sol 

Criança e o público alvo foram crianças de 04 a 06 anos; do Bairro Dunas/Pelotas para 

participação do evento de Comemoração do Dias da Crianças na comunidade. Dentre as 

atividades realizadas estão instrução de higiene bucal, teatro com fantoches, vídeos 
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educativos, escovação supervisionada, distribuição de kits de higiene bucal (escova, 

sabonete, pasta de dente) palestras abordando temas como higiene bucal, doença cárie, 

doença periodontal, traumatismos dento-alveolares, hábitos alimentares, hábitos nocivos 

à saúde oral e ortodontia preventiva e corretora 

 

Resultados e discussão 

A educação é um processo social pelo qual a consciência crítica é desenvolvida, sendo 

definida como “toda e qualquer atividade que tem por objetivo provocar uma mudança de 

atitudes e/ou comportamento a partir da aquisição de novos conhecimentos, conceitos e 

atitudes” (DESTRO, 1995).No presente projeto, foi observado que os recursos utilizados 

para a execução das atividades devem ser direcionados para idade do público em 

questão, pois desempenha um papel fundamental para a compreensão dos temas 

abordados. Em crianças de 04 a 06 anos, atividades teatrais e vídeos educativos 

despertam maior interesse por parte das crianças. Enquanto que em pré-adolescentes e 

docentes, palestras com recursos audiovisuais chamaram mais a atenção.Segundo 

Navarro et al. (2012), a idade escolar é o período mais apropriado   para  a  aplicação 

  de   programas  educacionais   preventivos. Crianças são mais receptivas a novos 

conhecimentos, especialmente dentro do ambiente escolar, onde elas podem ser 

treinadas em grupo e torna-se possível o aprendizado de corretos hábitos de higiene. 

Portanto, a escola é uma das principais instituições onde se fomenta a saúde. Com a 

educação instituída, espera-se que as crianças desenvolvam senso de responsabilidade 

em relação a sua saúde bucal, para manterem-se saudáveis durante toda a vida, sem a 

necessidade de tratamentos invasivos. Ainda, foi analisado que a dúvida mais freqüente 

dos discentes era sobre doença cárie e ortodontia. Acreditamos que esse resultado 

reflete na popularidade da doença cárie, onde desde o berço as crianças ouvem falar da 

mesma e criam uma fantasia a respeito do “bichinho da cárie”, despertando sua 

curiosidade. Já a ortodontia se mostra em evidência pela influência estética cada vez 

mais freqüente e pelo “modismo” criado com a facilidade do acesso a essa especialidade. 

No entanto, em docentes os questionamentos se voltavam para o que fazer em casos de 

traumatimos dento-alveolares. As dúvidas sobre traumatismos dento-alveolares podem 

ser reflexo da falta de conhecimento sobre a conduta a ser tomada, pois o trauma, 

geralmente, envolve sangramento abundante, ocorre mais no ambiente escolar, visto que 

algumas crianças passam mais tempo na escola que em sua própria casa, e o professor 

assume responsabilidade sobre a integridade física do aluno.  Quando motivada, a 
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criança tem consciência de condição bucal, e se tornará disposta a mudanças, colocando 

em prática as orientações que forem transmitidas a ela, assumindo a responsabilidade 

pelo seu próprio bem estar (DESTRO, 1995). 

 

Conclusão 

O desenvolvimento de atividade preventivo-coletivas direcionadas de acordo com o 

público alvo se mostra capaz de produzir efeito na desmistificação da imagem do 

cirurgião-dentista frente à sociedade, pois a comunidade está cada vez mais receptiva às 

intervenções não-curativas coletivas. Além disso, estas ações complementam a formação 

dos Acadêmicos Petianos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 

Pelotas, além de reforçar os princípios do programa PET, ensino, pesquisa e extensão. 
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Resumo

O avanço da Odontologia  tem sido evidente  com melhoramentos  na anestesia  local,

principalmente com o advento de novas técnicas anestésicas, tornando o procedimento

de anestesia mais confortável ou até indolor.  A efetividade da anestesia local,  com o

adequado controle de dor é uma importante ferramenta na conquista da confiança do

paciente, especialmente dos pacientes sujeitos às diversas fobias odontológicas. Como

as falhas do procedimento de anestesia local são comumente freqüentes na Odontologia,

o profissional  deve estar  atento para o reconhecimento das possíveis  causas e suas

estratégias para a boa resolução deste problema. Portanto o objetivo do nosso projeto é

possibilitar  aos acadêmicos de odontologia  um maior  embasamento e desenvolverem

maior destreza sobre as técnicas anestésicas.

Palavras-chave: anestesia; dor; fobias; odontologia; técnicas.

Introdução

A Odontologia infelizmente ainda é vista com receio por grande parte dos pacientes. Uma

das origens deste problema é o mito de que todo procedimento odontológico proporciona

algum grau de dor  ou sofrimento,  pois  em um passado recente ainda  eram comuns

experiências desagradáveis no consultório odontológico. Assim como em outras ciências

biológicas, o avanço da Odontologia tem sido evidente com melhoramentos na anestesia

local,  principalmente  com  o  advento  de  novas  técnicas  anestésicas,  tornando  o

procedimento de anestesia mais confortável ou até indolor. 
A  efetividade da anestesia  local,  com o adequado controle  de dor  é uma importante

ferramenta na conquista da confiança do paciente, especialmente dos pacientes sujeitos

às diversas fobias odontológicas.  Contudo atingir  o sucesso da anestesia local  é um
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desafio contínuo na Odontologia, pois existem vários fatores que influenciam nas falhas

deste procedimento de rotina dos consultórios odontológicos. 
A falha de procedimento na anestesia local é um dos fatores causadores de estresse

durante o tratamento odontológico, não apenas para o paciente com a sensação de dor,

como também ao cirurgião-dentista ao lidar com uma situação totalmente adversa. Como

as falhas do procedimento de anestesia local são comumente freqüentes na Odontologia,

o profissional  deve estar  atento para o reconhecimento das possíveis  causas e suas

estratégias para a boa resolução deste problema (VIEIRA, 2000). 
Dessa forma, o projeto “Oficina de Anestesiologia do PET” tem como objetivo possibilitar

maior embasamento aos acadêmicos de odontologia sobre as técnicas anestésicas, com

o intuito de desenvolver maior destreza e aperfeiçoamento das técnicas durante o ato

anestésico,  proporcionando  uma  visão  mais  clara  a  respeito  da  inervação  e

vascularização do crânio e da face.

Material e métodos
A “Oficina de Anestesiologia do PET” é uma atividade de caráter permanente e anual

inserida  na filosofia  do PET que  versa sobre  ensino,  pesquisa  e  extensão  de forma

indissociáveis. A Oficina trata sobre as principais técnicas para realização de anestesias

e regiões anatômicas de referência para tal. A Oficina de Anestesiologia é ministrada por

professores  do  Instituto  de  Morfologia  e  professores  do  Departamento  de  Cirurgia,

Traumatologia e Prótese Buco-Maxilo-Facial da UFPel.
A dinâmica desta atividade compreende uma demonstração prática com a utilização de

crânios que foram produzidos didaticamente pelos membros do Grupo Pet Odontologia

com a correspondente inervação de cada área craniana (Figura 1). Cada grupo de alunos

é monitorado e recebe as informações técnicas  dos especialistas  na área,  tanto dos

anatomistas como os cirurgiões. Esta duplicidade de orientação torna-se importante para

a fixação dos pormenores técnicos referentes a cada ato anestésico, com a descrição

detalhada em crânio inervado e disponível para tal finalidade. 

Figura 1: Crânio com inervação de cada área utilizada na atividade.
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Ocorre  a  participação  de todos  os  componentes  do  grupo  PET,  Tutor  e  professores

convidados. Todas as tarefas são divididas em grupos de trabalho com pequeno número

de alunos de modo a realizar  da melhor  maneira  possível,  a  plenitude  dos objetivos

propostos (Figura 2).

Figura 2: Equipe de trabalho para a realização da Oficina de anestesiologia.

A execução de cada atividade técnica demonstrativa em crânio humano é feita sob a

supervisão cuidadosa dos professores orientadores,  que incentiva para que tudo seja

feito com entusiasmo e respeito humano, buscando atingir os alunos da graduação.

Resultados e discussão
A educação é um processo social pelo qual a consciência crítica é desenvolvida, sendo

definida como toda e qualquer atividade que tem por objetivo provocar uma mudança de

atitudes e/ou comportamento a partir da aquisição de novos conhecimentos, conceitos e

atitudes.
No presente projeto, melhorar a relação entre a teoria e a prática daqueles alunos cujos

semestres não apresentem em sua grade curricular tais tópicos, aplicando-os como uma

forma revisional e de reforço do conteúdo disciplinar. Para o curso de graduação, a busca

sistematizada de novos conhecimentos é fundamental para a sua própria existência. A

exposição técnico-científica dos procedimentos de anestesiologia em que o aluno está

planteando e executando é uma resultante importante neste processo.

Conclusão
Concluímos que estas ações desenvolvidas complementam a formação dos acadêmicos

da  Faculdade  de  Odontologia  da  Universidade  Federal  de  Pelotas,  além de  reforçar

alguns dos princípios do programa PET que é o melhoramento no ensino de Graduação

do seu próprio curso.
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DOCUMENTÁRIO: MEMÓRIAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO

TUTORIAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA UFRGS
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Alegre, Rio Grande do Sul, janmazo@terra.com.br . 

Resumo

O PET Educação Física foi criado em 1991 com a denominação na época de Programa

Especial de Treinamento. Visto que o PET Educação Física é um dos mais antigos da

UFRGS,  foi  produzido  um  documentário  sobre  o  grupo,  com  o  objetivo  principal  de

reconstituir a memória do PET Educação Física e identificar os significados do programa

na vida acadêmica e profissional dos bolsistas egressos, no período de 1991 a 2013.

Para tanto  serão realizadas  entrevistas,  gravadas e  filmadas,  com ex-bolsistas  e ex-

tutores do PET Educação Física e uma pesquisa documental nos arquivos do PET e

junto aos ex-tutores e bolsistas. O projeto foi realizado pelos atuais bolsistas através da

divisão de tarefas pré-estabelecidas em reuniões com a tutora do grupo. 

Palavras-chave: ensino; ESEF; extensão; pesquisa; UFRGS.

Introdução

O PET (Programa de Educação Tutorial) é um programa de excelência acadêmica cuja

intencionalidade de criação foi a busca por melhorias no Ensino Superior brasileiro. A

criação  do  Programa  ocorreu  em  1979,  e  foi  uma  iniciativa  da  Coordenação  de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, visando uma formação mais

crítica nas Universidades, conforme afirma Goellner (2002).

O programa de educação tutorial (PET) é composto por um grupo de estudantes com

uma tutoria docente, que são organizados a partir de formações em nível de graduação

nas Instituições de Ensino Superior do País e que tem como principal característica a

indissociabilidade entre ensino,  pesquisa e extensão da educação tutorial,  segundo o

MEC. Atualmente, existem 298 grupos PET no Brasil, com cerca de 3.500 bolsistas das
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diversas áreas do conhecimento, em todas as regiões do país, conforme é relatado pelo

PET Educação Física UFSC (2004). 

O PET Educação Física, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foi

criado no ano de 1991, quando o programa ainda era vinculado à Capes e mais tarde foi

passado para o MEC. Ao todo,  ao longo de 24 anos de PET, mais de 100 bolsistas

passaram pelo  programa,  com os mais  diversos  projetos,  pesquisas,  aprendizados  e

ensinamentos. Nos últimos anos, atua no sentido de contribuir para melhorar a formação

dos alunos dos cursos de graduação. 

Através  de  um  compromisso  pedagógico,  ético  e  social  o  grupo  se  baseia  na

indissociabilidade  entre  ensino,  extensão  e  pesquisa.  Diversas  atividades  de  ensino

foram promovidas, dentre as quais podemos citar a colaboração nas apresentações dos

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Ginástica Laboral, Ciclo de Estudos, Oficinas

de Formação dos Petianos, entre outras. Os projetos de extensão são voltados tanto para

a comunidade externa quanto acadêmica. No âmbito da pesquisa, o grupo desenvolve

pesquisas coletivas, geralmente articuladas com os projetos de extensão. Neste sentido,

destacamos a importância do documentário, que congrega a pesquisa e extensão, em

um projeto coletivo, que busca preservar a memória do programa.

Este projeto tem por objetivo identificar  o perfil  dos bolsistas e tutores do grupo PET

Educação física, bem como discutir as contribuições e implicações de sua inserção no

curso  de  Educação  Física  da  UFRGS.  Será  compreendido  como recorte  temporal  o

período entre o ano de sua criação (1991) e o ano de 2014.

Material e métodos

A metodologia que está sendo utilizada é a realização de entrevistas abertas que foram

gravadas e filmadas – com consentimento dos participantes – de tutores e egressos do

programa, que foram escolhidos aleatoriamente entre os anos de 1991 e 2014. Também

está sendo realizada a análise de relatórios, planejamentos, fotos de eventos produzidos

pelo  grupo  entre  os  anos  de  1991  e  2014,  que  estão  sendo  consideradas  fontes

primárias. Estamos relacionando os dados obtidos desta análise com a história recente

do curso de Educação Física da UFRGS, e com recortes históricos do Programa a nível

nacional,  desde  sua  criação,  através  de  artigos  e  livros.  Nesta  análise,  estão  sendo

enfocadas as atividades relatadas, o impacto que as mesmas tiveram na graduação, e

sua adequação com a proposta do Programa.
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Resultados e discussão

Esta  pesquisa  está  em andamento,  e  resultados  parciais  indicam  que  o  grupo  PET

Educação Física contribuiu de forma significativa na melhoria da graduação na qual está

inserido.  Sua  inserção  se  deu  majoritariamente  por  atividades  que  primaram  pela

indissociabilidade entre Ensino,  Pesquisa e Extensão,  pela interdisciplinaridade e pelo

envolvimento  de  diversas  pessoas  dos  mais  variados  segmentos  da  Universidade  e

sociedade em geral.

Evidenciamos que, de uma forma geral, nas atividades relatadas nos documentos, houve

uma preocupação em relacioná-las com demandas dos alunos ou deficiências detectadas

na formação em Educação Física. Este aspecto pode ser considerado um dos principais

responsáveis  por  justificar  a  atuação  do  grupo  enquanto  promotor  da  elevação  da

qualidade acadêmica no curso ao qual está inserido.

Conclusão

As conclusões preliminares mostram que o grupo PET Educação Física teve importante

destaque  na  melhoria  da  graduação  na  Escola  de  Educação  Física  da  Universidade

Federal do Rio Grande do Sul através das atividades que promoveu nas três áreas que

suportam o programa.

Também  deve-se  ressaltar  a  atuação  destacada  como  integrador  da  comunidade

discente,  docente e extra-universitária,  contribuindo  na busca de uma formação mais

próxima com a realidade social.
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CINEPET

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA

Diego Nunes Moresco

PET Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto

Alegre, Rio Grande do Sul, janmazo@terra.com.br

Resumo

O PET Educação Física foi criado em 1991 com a denominação na época de Programa

Especial  de  Treinamento.  Numa  tentativa  de  diversificar  a  forma  e  o  conteúdo  da

produção  acadêmica  do  grupo,  bem  como  oportunizar  experiências  extencionistas

prazerosas e significativas para a comunidade acadêmica, o PET Educação Física tem

promovido o CINEPET. O projeto consiste numa mostra de documentários nacionais e

estrangeiros,  produzidos  com  a  temática  dos  esportes,  das  práticas  corporais  e  de

questões pertinentes ao curso. O projeto ocorre quinzenalmente, em frente a sala do pet,

numa perspectiva de intervenção artística no pátio da ESEF, integrando a comunidade

acadêmica. Após as sessões e desenvolvido um debate com a estratégia de uma roda de

conversa sobre o filme apresentado.

Palavras-chave: cinema; documentário; ESEF; esportes; extensão.

Introdução

O PET (Programa de Educação Tutorial) é um programa de excelência acadêmica cuja

intencionalidade de criação foi a busca por melhorias no Ensino Superior brasileiro. 

O PET Educação Física, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foi

criado no ano de 1991, quando o programa ainda era vinculado à Capes e mais tarde foi

passado para o MEC. Ao todo,  ao longo de 24 anos de PET, mais de 100 bolsistas

passaram pelo  programa,  com os mais  diversos  projetos,  pesquisas,  aprendizados  e

ensinamentos. Nos últimos anos, atua no sentido de contribuir para melhorar a formação

dos alunos dos cursos de graduação. 

Através  de  um  compromisso  pedagógico,  ético  e  social  o  grupo  se  baseia  na

indissociabilidade  entre  ensino,  extensão  e  pesquisa.  Diversas  atividades  de  ensino

foram promovidas, dentre as quais podemos citar a colaboração nas apresentações dos
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Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Ginástica Laboral, Ciclo de Estudos, Oficinas

de Formação dos Petianos, entre outras. Os projetos de extensão são voltados tanto para

a comunidade externa quanto acadêmica. O CINEPET foi criado visando diversificar as

estratégias  e  conteúdos  da  produção  acadêmica  do  grupo,  trazendo  a  linguagem

audiovisual e suas perspectivas à luz da ação discente dos alunos e bolsistas.

Material e métodos

A metodologia que está sendo utilizada é a realização de sessões de cinema ao ar livre

(exceto quando chove) quinzenalmente em frete a sala do PET , que é o ponto de maior

circulação  no  campus,  onde  são  apresentados  documentários  de  curta  ou  media

duração.

Para tanto, são utilizados matérias audiovisuais( tela de projeção, projetor, computador,

sistema de som) na montagem da sessão, geralmente no final de tarde , quando a pouca

luminosidade ajuda na projeção ao ar livre. Após cada sessão, e realizada uma roda de

conversa  com  os  espectadores  sobre  as  temáticas  apresentadas  nos  filmes,  sob  a

mediação dos bolsistas do pet.

A curadoria da mostra é realizada nas reuniões semanais do grupo, onde são indicados

documentários e filmes sugeridos  pelos bolsistas e/ou pela tutora. 

Sempre ao fim de cada sessão e´ passada uma lista de presença para aferirmos tanto a

assiduidade como a “aderência” da comunidade academica em relação ao projeto.

Resultados e discussão

O projeto esta a um ano em andamento, sendo que será realizado novamente em 2015,

e resultados parciais  indicam que o grupo PET Educação  Física  contribuiu  de forma

significativa na melhoria da graduação e na diversificação da linguagem e da produção

acadêmica  da  ESEF.  O  sucesso  tem  se  pautado  principalmente  pela  significativa

presença dos alunos nas sessões e pela interdisciplinaridade e envolvimento de diversas

pessoas dos mais variados segmentos da Universidade. 

Conclusão

As  conclusões  preliminares  mostram  que  o  CINEPET  teve  importante  destaque  na

produção extensionista da ESEF, tendo boa visibilidade na comunidade acadêmica, seja

pelo conteúdo de seus filmes, seja pelo caráter informal de uma intervenção artística no

pátio do campus ou de um possível caráter de entretenimento, mas principalmente pela
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oportunidade de desenvolver novas ferramentas e linguagens na produção cientifica do

grupo PET Educação Física.

Também  deve-se  ressaltar  a  atuação  destacada  como  integrador  da  comunidade

discente,  docente e extra-universitária,  contribuindo  na busca de uma formação mais

próxima com a realidade social.
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Resumo 

O projeto “Conhecendo o Pequeno Mundo”, tem como proposta conscientizar crianças

das séries iniciais que a higiene pessoal e a dos alimentos influenciam diretamente na

saúde. Além disso, tem o intuito de destacar a importância dos cuidados de manuseio

dos alimentos e os riscos de ingerir  alimentos mal armazenados e impróprios para o

consumo. As crianças foram apresentadas ao tema através de uma apresentação de

vídeos educativos e questionamentos referentes aos seus atos de higiene. Além disso,

foram  realizadas  atividades  que  mostram  como  os  alimentos  são  contaminados  por

microrganismos,  se  mal  armazenados,  e  como  as  mãos  que,  aparentemente  estão

limpas,  transmitem micróbios  de  uma pessoa  para  a  outra.  Com a realização  desse

projeto  na  escola  La  Salle  Santo  Antônio  e  ACM Centro,  constatou-se  a  eficácia  do

mesmo, pois as crianças além de assimilarem o que lhes foi passado, transmitiram o

conhecimento adquirido aos pais. 

 

Palavras-chave: crianças; escolas; higiene; microbiologia; saúde 

 

Introdução 

Um grande problema para a saúde pública é a transmissão de doenças através dos

alimentos Conforme dados obtidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 70% dos

casos  de  enfermidades  transmitidas  pelos  alimentos,  tem  origem  no  seu  manuseio

inadequado  pelo  consumidor  final.  Sendo  assim,  deve-se  destacar  a  importância  de
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hábitos  adequados  para  o  manuseio  e  armazenamento  de  alimentos  por  parte  dos

consumidores.   

Medidas simples, como lavagem das mãos e dos alimentos com água e sabão comum,

têm sido eficazes no combate de infecções (Bloomfield, 2001). Luby (2001) realizou uma

revisão da literatura em relação ao papel  da lavagem de mãos na saúde em países

pobres e verificou que,  em todos os relatos analisados,  programas de educação que

promoviam  o  hábito  de  lavar  as  mãos  acarretaram  uma  diminuição  significativa  na

incidência de doenças infecciosas, sobretudo, de diarreias. (Tomono, 2003; Phiri, 2000;

Khan, 1979). O cuidado com as unhas também se mostrou como uma estratégia eficaz

para essa prevenção (Khan, 1979). 

A Promoção de Saúde é uma estratégia defendida pela OMS, tendo como componente

essencial o estabelecimento de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento de

habilidades pessoais e coletivas visando à melhoria da qualidade de vida. Essa ação

pressupõe a necessidade de atividades de Educação em Saúde, importante instrumento

para a garantia de melhores condições de saúde. Esta aplicação é fundamental para as

crianças,  pois  ajuda  a  desenvolver  nelas  a  responsabilidade  perante  o  seu  próprio

bemestar, a praticar hábitos saudáveis e contribuir para a manutenção de um ambiente

saudável.  Para  que  isso  ocorra,  é  importante  que  o  processo  educativo  não  seja

realizado de modo impositivo, mas de forma adequada a suas capacidades cognitivas,

num ambiente prazeroso, propiciando uma relação direta entre os conteúdos e o seu

diaa-dia (TOSCANI, N.V., 2007, apud SCHALL, 1994 & Sícoli, 2003). 

Sendo assim, o projeto “Conhecendo o Pequeno Mundo”, organizado pelos alunos do

Programa  de  Educação  Tutorial  do  Curso  de  Engenharia  de  Alimentos  (PET)  da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem como proposta conscientizar crianças

das séries iniciais  que higiene pessoal  e a dos alimentos influenciam diretamente na

saúde. Além disso, tem o intuito de destacar a importância dos cuidados de manuseio

dos alimentos e os riscos de ingerir  alimentos mal armazenados e impróprios para o

consumo. 

Material e métodos  

Foram realizadas visitas em duas escolas para a implantação do projeto, sendo o Colégio

La Salle Santo Antônio, localizado na Rua Luiz de Camões, 372, Bairro Santo Antônio, na

cidade de Porto Alegre (RS), onde foram atendidas 5 turmas do primeiro ano do ensino

fundamental.  A segunda escola visitada foi  o Colégio ACM Centro,  localizado na Rua

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

296



 

Washigton Luiz, 1050, Centro, Porto Alegre, onde foram atendidas 9 turmas de primeiro

ao quinto ano do ensino fundamental. 

 

SCHALL, V.T. Educação ambiental e em saúde para escolares de primeiro grau: uma abordagem 

transdiciplinar. Cad. Saúde Pública, v.10, n.2, p.259-63, 1994. 

SÍCOLI, J.L.; NASCIMENTO, P.R. Promoção de saúde: concepções, princípios e operacionalização. Interface 

– Comunic., Saúde, Educ., v.7, n.12, p.91-112, 2003. 

Para atingir os objetivos, o grupo aplicou as seguintes atividades: 

1. Integração com as crianças: Os estudantes foram questionados sobre a

importância da higiene e que hábitos elas realizam para mantê-la. 

2. Apresentação  de  vídeos  e  PowerPoint:  A  apresentação  mostrou  os

principais problemas da falta de higiene e o benefício da aplicação das boas práticas

de higiene utilizadas pelas indústrias de alimentos, bem como podem ser aplicadas no

dia a dia. 

3. Estragando  o  mingau:  Perceber  a  necessidade  de  guardar  bem  os

alimentos para que eles não se contaminem.  

Descrição da atividade: Preparou-se um mingau com amido de milho e água, que foi

levado  ao  fogo  até  engrossar.  Colocou-se  o  mingau  ainda  quente  até  a  metade  em

copinhos plásticos. Deixou-se um copo aberto, em cima da mesa. Cobre-se o segundo

com filme  plástico,  vedando-o,  e  esse  também  é  deixado  sobre  a  pia.  O  terceiro  é

completado com óleo e o quarto, com vinagre. O quinto é colocado na geladeira, sem

cobertura.  Observou-se  com  a  turma  em  qual  mingau  apareceram  às  primeiras

alterações. Depois de uma semana, pede-se a todos para que descrevam a aparência de

cada copo e fazer desenhos coloridos, seguindo o que viram nos copinhos.   

4. “ Mãos limpas?”: mostrar que mãos aparentemente limpas podem conter

microorganismos. 

Descrição da atividade: Foi solicitado que os alunos lavassem bem as mãos. A turma

foi dividida em grupos de cinco. Um aluno colocou fermento biológico em sua mão direita

e cumprimentaria seu colega com a mesma. O colega cumprimentado repetiu o mesmo

com outro. O último aluno do grupo a ser cumprimentado lavou as mãos em uma tigela

com água e açúcar. Uma amostra dessa água foi colocada em um tubo de ensaio. Em

um algodão será colocado azul de bromotimol e este foi posicionado na abertura do tubo

sem encostar-se ao líquido. O tubo foi fechado com uma vedação. Após os resultados

serem notados, foi discutido com os alunos o que foi observado.  
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Para avaliação dos resultados ao final da atividade distribuiu-se uma ficha de avaliação

do projeto, onde os alunos deveriam indicar: 1. Gostei muito; 2. Gostei; 3. Degostei; 4. 

Desgostei muito, além de dar sugestões sobre as atividades realizadas. 

 

Resultados e discussão 

Na integração com os discentes, os mesmos foram questionados sobre os seus hábitos

de higiene,  tanto  pessoal  quanto com os alimentos.  Por  exemplo,  as  crianças foram

indagas se lavavam as mãos após usarem o banheiro, e se sim, como essa lavagem era

feita, se lavavam as frutas e verduras antes de consumi-las.  

A maioria das crianças lavava as mãos após ir ao banheiro, porém por vezes não a vazia

de  forma  correta,  por  isso  foi-lhes  explicado  a  maneira  certa  de  fazê-lo.  Quanto  a

lavagem dos alimentos foi explanado que os pais poderiam utilizar um pouco de água

sanitária para fazer higienização de frutas e verduras. 

Durante a apresentação esclareceu-se o que são microrganismos e as doenças que eles

podem  causar,  apontado  os  pontos  onde  uma  boa  higiene  é  fundamental  na  sua

prevenção. Mostrou-se porque não se deve consumir alimentos onde há bolor, como por

exemplo  pão,  já  que  se  uma  fatia  apresenta  fungo  provavelmente  todas  as  outras

também estarão contaminadas, mesmo que não seja aparente a olho nu. Isso se deve ao

fato  de  os  esporos  dos  fungos  estarem  dispersos  no  ar.  Contudo  as  crianças  não

conheceram somente a parte ruim dos microrganismos, lhes foi mostrado como eles são

importantes nas nossas vidas, como fazem parte do nosso sistema digestivo e como

podem ser usados na fabricação de alimentos. No decorrer da apresentação as duas

atvidades experimentais foram desenvolvidas: “Estragando o Mingau” e “Mãos Limpas?”.

Nesses  exercícios  as  crianças  puderam  conhecer  os  métodos  de  conservação  dos

alimentos,  o que acontece quando esses alimentos são mal  armazenados e também

como os microrganismos podem ser transferidos de pessoa para pessoa.  

Os alunos foram participativos, fazendo vários questionamentos. A maioria não conhecia

os benefícios que as bactérias trazem para o nosso dia-a-dia, também desconheciam os

malefícios que o mau armazenamento dos alimentos pode acarretar, como um aperto de

mãos pode transmitir doenças e como nosso organismo fica debilitado após/durante se

recuperar de uma doença. 

Em relação a avaliação das atividades realizadas obteve-se um índice acima de 95% de

aceitação, sendo indicadas apenas as opções: 1. Gostei muito e 2. Gostei. 
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Conclusão 

Assim conclui-se que a apresentação do projeto nas escolas obteve resultado satisfatório,

ou seja, o desenvolvimento e a discussão da problemática com o público alvo levou ao

interesse dos mesmos, tendo como ápice o conhecimento aprendido em sala de aula

repassado aos familiares. 

Durante a apresentação as crianças interagiram de forma espontânea, respondendo aos

questionamentos e realizando  diversas perguntas.  Além disso, recebeu-se como retorno

dos familiares dos discentes, com relatos de que o conhecimento aprendido em sala foi

repassado aos mesmos.  

 

Referências bibliográficas 

BLOOMFIELD, S.F. Preventing Infectious diseases in the domestic setting: a risk-based

approach. Am. J. Infection Control, v.29, p.207-12. 2001. 

KHAN, M.Y. An analytical study of factors related to infestation by intestinal parasites in

rural school children (report of a pilot study). Public Health, v.93, n.2, p.82-8, 1979. 

LUBY,  S.  The  role  of  handwashing  in  improving  hygiene  and  health  in  low-income

countries. Am. J. Infection Control, v.29, p.239-40, 2001. 

PHIRI, K.; WHITTY, C.J.; GRAHAM S.M.; SSEMBATYA-LULE G. Urban/rural differences

in prevalence and risk factors for intestinal helminth infection in southern Malawi. Annals

of Tropical Medicine Parasitology, v.94, n.4, p.381-7, 2000. 

SILVA Jr, Eneo Alves Da. Manual de controle higiênico-sanitário em serviços de 

alimentação. 6. ed. São Paulo: Livraria Varela, 2008. 

 TOMONO, N.  etc al.  Risk factors of  helminthiases among schoolchildren in  southern

Thailand. South. Asian J. Tropic. Medic. Public Health, v.34, n.2, p.264-8, 2003. 

TOSCANI, N.V. ET AL. Development and analysis of an educational game for children

aiming prevention of parasitological diseases. Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.11,

n.22, p.281-94, mai/ago 2007. 

 

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

299



 

 

GRUPO DE ESTUDOS: UMA ESTRATÉGIA DO GRUPO PET PARA 
AUXILIAR NA DIMINUIÇÃO DA RETENÇÃO NO CURSO DE 

FARMÁCIA DA UFRGS 

 

Carla Silvana Duarte Floriano; Catieli de Morais Flores; Maura Prior Roldo; Julihana 
Álvares Bosque; Fernanda Costa Charles e Renata Gonçalves Maciel; Pâmela Gabriele 

Silva Santos; Gilberto Machado Soares; Tânia Alves Amador 

 

PET Conexões de Saberes da Farmácia da UFRGS; Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul/Faculdade de Farmácia, Porto Alegre, RS, tania.alves@ufrgs.br 

 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é descrever o perfil dos discentes que participaram de um grupo 

de estudos e apresentar a dinâmica de funcionamento desse grupo. O público alvo são 

alunos matriculados na disciplina de Química Teórica, da primeira etapa do curso. Os 

estudantes recebiam um questionário semi-estruturado abordando questões relacionadas 

ao interesse em participar do grupo de estudos. Dezessete discentes responderam ao 

questionário; 58.8% de todos que responderam frequentaram a monitoria da disciplina. 

Nesta edição nenhum dos alunos frequentou a monitoria mais de cinco vezes no primeiro 

semestre de 2014. 17.6% dos alunos não se inscreveram no programa de apoio à 

graduação e falta de tempo foi o motivo mais frequente para não ter se inscrito. 76.4% 

dos participantes que responderam estavam inscritos no programa em questão. 

 

Palavras-chave: ensino; evasão; monitoria; química; reprovação. 

 

Introdução 

De acordo com Dias et al. (2009), a retenção de discentes nos cursos superiores pode 

comprometer a eficiência educacional especialmente nos cursos de graduação. O 

número de estudantes do ensino superior que ingressam em um curso e que não o 

terminam no tempo adequado, gera desperdícios não somente acadêmicos, mas 

econômicos e sociais.  Para se ter ideia da dimensão do problema, um relatório realizado 

pela Comissão de Graduação do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (COMGRAD-BIBLIO/UFRGS), publicado em 2013, informa que na 

instituição, de cada 100 alunos que ingressam apenas 68 se formam. Por ser um 
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problema multifatorial, algumas instituições de ensino superior (IES) tem buscado formas 

de diminuir esses índices (COMGRAD-BIBLIO, 2013). 

A pedagoga Garzella (2013), em sua tese de doutorado, analisou a disciplina de Cálculo 

I, que faz parte de diversos cursos e que, segundo ela, no país inteiro, constitui uma 

dificuldade para ingressantes do ensino superior. A autora aponta que o fenômeno é 

multifatorial, envolvendo aspectos da vida acadêmica e pessoal do ingressante, mas a 

sua pesquisa sugere também que as formas de organização da disciplina e a qualidade 

da relação com o professor foram decisivas no aproveitamento insatisfatório de um 

número significativo de alunos e o “impacto afetivo dessa experiência” marcam 

negativamente suas vidas acadêmicas (UNICAMP, 2013; GARZELLA, 2013). 

O alto índice de retenção de discentes na disciplina de Química Geral Teórica motivou o 

grupo PET a criar uma estratégia que auxiliasse na diminuição da reprovação. Algumas 

universidades têm realizado levantamento de dados sobre retenção e evasão, que 

apontam o fenômeno ocorrendo como causa e consequência e também tem havido 

tentativas de reconhecer os fatores que levam aos altos índices. Um estudo realizado em 

Porto Alegre apontou como causa de abandono do ensino superior o baixo envolvimento 

acadêmico na graduação e relacionamentos ruins com professores. O bom 

relacionamento com colegas fez com que alguns adiassem a evasão (BARDAGI & HUTZ, 

2012). O grupo de estudos do PET teve por motivação não somente fornecer suporte 

para o estudo de química, mas também auxiliar na sociabilidade entre estudantes 

ingressantes e veteranos. O objetivo do presente estudo é descrever o perfil dos 

discentes que participaram de um grupo de estudos e apresentar a dinâmica de 

funcionamento desse grupo. 

 

Métodos 

 

Participantes: O público alvo do grupo de estudos são alunos matriculados na disciplina 

de Química Teórica, da primeira etapa do curso, ou seja, basicamente ingressantes ou 

aqueles que reprovaram na disciplina anteriormente. Todas as dinâmicas do grupo de 

estudo são desenvolvidas por estudantes que já fizeram a disciplina, pertencentes ou não 

ao grupo PET, mas que tem interesse em auxiliar os colegas e em “ministrar” a monitoria. 

Dinâmica do Grupo de Estudos: Nas diversas edições do Grupo de Estudos do “Ajuda 

que te ajudo” para os alunos de Farmácia, foram testadas várias formas de dinâmicas. O 

grupo iniciou para atender os alunos matriculados na disciplina intitulada Química Geral e 

Inorgânica, em 2011. O(s) monitor(es) corrigiam/discutiam as lista de exercícios que 
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deveriam ter sido feita previamente e tiravam as dúvidas dos participantes, pois o foco é 

sanar dúvidas para a prova. No dia do encontro os estudantes recebiam um questionário 

semi-estruturado abordando questões relacionadas ao objetivo de participar do grupo, 

entre outras.  Em 2014 ocorreu uma modificação no currículo, por demanda do Instituto 

de Química, que considerava insuficiente a carga horária da disciplina e ela foi dividida 

em duas, alocadas na primeira e segunda etapa. Essa modificação, também foi uma 

tentativa de diminuir a reprovação e a disciplina da primeira etapa passou a se intitular de 

Química Geral Teórica. O primeiro semestre de 2015 marca a nova estratégia do grupo 

com aula de revisão antes do início do semestre, para que os alunos possam relembrar 

conteúdos do ensino médio e diminuir o impacto do ingresso na universidade. Além 

disso, o grupo está discutindo novas formas de interação para a socialização com os 

ingressantes. Dados da pesquisa: Os dados dos questionários aplicados aos 

participantes foram armazenados em um banco criado em planilhas do software Excel® e 

calculadas as freqüências e percentagens das respostas. Todos os questionários foram 

anônimos respeitando os critérios éticos de confidencialidade de dados e nenhum 

discente foi obrigado a responder. As variáveis de interesse foram definidas: idade, 

gênero, participação do grupo de estudos, reprovações, origem de ensino médio (público 

ou privado, frequência na monitoria oficial da disciplina, matrícula no PAG. Os dados 

apresentados referem-se ao primeiro semestre de 2014. 

 

Resultados e discussão 

Foram analisados os dados de dezessete participantes que aceitaram responder à 

pesquisa. A maioria pertencente ao gênero feminino (n=14), com idade média de 

dezenove anos. Os dados completos são apresentados na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Características dos participantes do grupo de estudo de Química Geral Teórica do Curso de 
Farmácia da UFRGS. PET Farmácia, 2013. 

Variáveis Respostas % 

Gênero Feminino 82,4 
 Masculino 17,6 
   
Idade Média 19 anos 
 DP 3,3 
   
Já fez Química Geral? Sim 70,6 
 Não 29,4 
   
Se sim, quantas vezes? Uma 17,6 
 Duas 11,8 
   
Já participou do grupo de estudos do PET? Sim 0 
 Não 11,8 
 NR 70,6 
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Etapa que está cursando Primeira 58,8 
 Segunda 29,4 
 Terceira 5,9 
 Quarta 5,9 
   
Origem da escola de ensino médio Pública 52,9 
 Particular 47,1 
   
Principal dificuldade na disciplina Sem conhecimentos prévios 52,9 
 Muita matéria 64,7 
 Professor não explica com calma 64,7 
 Ainda não consegui estudar 11,8 
   
Frequenta o PAG? Sim 76,5 
 Fiz inscrição, mas não freqüentei 0 
 Não 17,6 
 Não sei do que se trata 5,9 
   
Nº de vezes que freqüentou a monitoria da 
disciplina 

>5 0 

 4-5 5,9 
 3-4 11,8 
 1-2 41,2 
 Nenhuma 35,3 
 

Nota-se que 70% dos participantes já haviam realizado a disciplina antes, sendo que 

11,8% já estavam repetindo pela segunda vez. Mais de 58% se identificou como 

cursando a primeira etapa do curso, sugerindo demora na formação dos discentes.  

O relatório da COMGRAD-BIBLIO/UFRGS, que analisou a retenção e evasão naquele 

curso, chama a atenção para a necessidade de se investigar as causas desses 

fenômenos, especialmente nas universidades públicas, que recebem investimentos do 

Estado, pois quando não há equilíbrio entre ingressantes e concluintes, 

consequentemente pode haver prejuízo ao acesso de novos ingressantes (COMGRAD-

BILIO, 2013; DIAS et al., 2009). Os participantes do grupo de estudo, eram oriundos 

principalmente do ensino médio público (n=9). Em uma questão de múltipla escolha, eles 

alegaram que os principais motivos de dificuldade na disciplina se relacionavam a: a) não 

tinham conhecimentos prévios (n=9); b) o professor não explicava com calma (n=11); c) 

muita matéria (n=11). Na pesquisa de Garzella (2013), que teve por objetivo identificar os 

aspectos que facilitam ou dificultam o processo de construção do conhecimento e seus 

impactos afetivos nos alunos, em uma disciplina de alto índice de reprovação, a 

conclusão é que a qualidade da intervenção docente influencia no processo de 

aprendizagem dos estudantes e modelos didáticos inflexíveis promovem a reprovação. 

Certamente que os nossos dados são incipientes para extrapolar a esse nível, entretanto 

alguns alunos relatam percepção semelhante.  
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Considerações finais  

O grupo de estudos de Química Geral tem se mantido ao longo oito semestres, em 

alguns há uma demanda menor, mas sempre há interessados em participar do grupo. 

Indiscutivelmente que a causa das reprovações deve ser encontradas e solucionadas, e o 

curso, por meio da Comissão de Graduação tem tido diversas iniciativas para diminuir o 

fenômeno, entretanto consideramos que o espaço de sociabilidade entre ingressantes e 

veteranos proporciona um olhar mais afetivo e necessário aos estudantes que procuram 

o recurso oferecido pelo PET, sejam o repetentes ou os ingressantes, pois normalmente 

e como foi descrito em outro estudo, a relação com os colegas impede que os estudantes 

abandonem o curso. Nosso objetivo é estabelecer ainda outras estratégias que facilitem a 

convivência e auxiliem na aprovação da disciplina que ainda apresenta altos índices de 

reprovação. 
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Resumo

O  objetivo  deste  estudo  foi  avaliar  a  influência  do  número  de  imersões  em  ácido

peracético  sobre  a  colonização  bacteriana,  além  das  propriedades  de  tubos

endotraqueais.  Quatro  tubos  foram  submetidos  a  sucessivas  imersões  em  ácido

peracético, constituindo quatro grupos: um controle (esterilizado pelo fabricante) e outros

submetidos a uma, duas ou três imersões, de forma a simular o reprocessamento dos

tubos.  Os  ensaios  realizados  foram:  análise  por  espectroscopia  de  infravermelho,

rugosidade superficial, deformação da luz do tubo após compressão e colonização por

Staphylococcus  aureus.  Resultados  mostraram que  o  número  de  imersões em ácido

peracético (reprocessamento) não influenciou a colonização da superfície dos tubos por

Staphylococcus  aureus  (p=0,235),  nem  a  composição  química,  nem  a  rugosidade

(p=0,621). Além disso, não houve diferença na capacidade do tubo recuperar-se após

deformação  (p=0,633).  O  reprocessamento  por  até  três  vezes  não  traz  prejuízo  às

propriedades  do  material  e  não  aumenta  a  colonização  bacteriana  na  superfície  dos

tubos..

Palavras-chave:  Desinfecção;  Pneumonia  associada  à  ventilação  mecânica;

Reprocessamento; Respiração Artificial; Staphylococcus aureus.

Introdução

Tubos  endotraqueais  são  amplamente  utilizados  em  anestesias  e  equipamentos  de

ventilação mecânica no âmbito hospitalar. Quando a condição respiratória do paciente

está  deteriorada,  a  intubação  pode  levar  o  paciente  a  um  risco  de  aspiração  de

patógenos até o trato respiratório inferior, ocorrendo o desenvolvimento de pneumonia

associada à ventilação mecânica (PAVM). Após 72h de intubação já são encontradas

cepas  de  Staphylococcus  aureus  nos  tubos  endotraqueais  e  na  boca  do  paciente
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intubado, sendo esses microrganismos associados à PAVM(PACE MA, 2008). Os tubos

para  ventilação  endotraqueal  são  classificados  como  itens  semicríticos(RUTALA WA,

2008) e destinados ao uso único. Todavia, é de conhecimento a sua reutilização. O ácido

peracético  tem  sido  usado  para  esterilização  dos  tubos.  Considerando  o  exposto,  o

objetivo deste estudo foi avaliar a influência do número de imersões em ácido peracético

na colonização bacteriana da superfície,  na composição química,  na rugosidade e na

capacidade de recuperação após a deformação de tubos endotraqueais.

Material e métodos

Trata-se  de  um  estudo  experimental  laboratorial  in  vitro realizado  com  tubos

endotraqueais fornecidos pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). O projeto foi

aprovado pela Comissão Científica do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação do Hospital

de Clínicas de Porto Alegre e pelo Comitê de Ética em Pesquisa - Plataforma Brasil. O

processamento  dos  tubos  foi  realizado  na  Central  de  Esterilização  do  HCPA,  e  os

ensaios laboratoriais no Laboratório de Materiais Dentários (LAMAD) e Laboratório de

Bioquímica  e  Microbiologia  Bucal  (LABIM),  ambos  localizados  na  Faculdade  de

Odontologia  da Universidade Federal  do Rio  Grande do Sul.  Foram utilizados quatro

tubos endotraqueais, não aramados, de calibre 6,5mm, constituídos de PVC (Rüsch®,

Teleflex Medical Company).

Processamento com ácido peracético dos tubos e obtenção das amostras: Os tubos

foram  submetidos  a  sucessivas  imersões  em  ácido  peracético,  constituindo  quatro

grupos: um grupo controle (esterilizado pelo fabricante) e outros submetidos a um, dois

ou três ciclos de imersão.  O protocolo consiste de imergir  completamente o tubo em

ácido peracético 0,15%, por 20min, enxaguar e secar com compressas e ar comprimido.

Após o processo de imersão, os tubos foram seccionados transversalmente de forma que

se  obtivessem  corpos  de  prova  cilíndricos  com  10mm  de  altura.  Posteriormente,  os

cilindros foram seccionados no longo eixo do tubo, de forma a se obter semi-cilindros

planificados numa área de 100mm2. A manipulação dos tubos para o preparo dos corpos

de prova foi  feita sob condições estéreis em capela de fluxo laminar.  Obteve-se para

cada grupo experimental 10 semi-cilindros (cinco destinadas ao ensaio de contaminação

da superfície com  Staphylococcus aureus e cinco para os ensaios de infravermelho e

rugosidade).  Obteve-se mais 5 cilindros  de cada grupo experimental para o ensaio de

recuperação após deformação. 

Contaminação  dos  tubos  com  Staphylococcus  aureus:  Staphylococcus  aureus

(ATCC  29213)  foram  reativados  a  partir  de  estoques  congelados  em  Brain  Hearth
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Infusion (BHI) e 10% de glicerol. Alíquotas de 100μL dos estoques foram inoculadas em

placas de Agar Sangue (AS) suplementada com 5% de sangue de carneiro desfibrilado, e

incubadas a 37ºC, por 24 horas. Em seguida, colônias bacterianas foram coletadas e

transferidas  para  um tubo contendo  meio  BHI  suplementado  com 0,5% de  glicose  e

incubado a 37ºC, por 24 horas. Os corpos de prova para os quatro grupos experimentais

foram assepticamente transferidos para uma placa de 24 poços e cobertos por 2,0mL de

meio BHI + 0,5% glicose. Cerca de 500μL da suspensão bacteriana foi adicionada a cada

poço (WAEISS RA, 2014) A placa foi incubada a 37ºC, por 72 horas. A cada 24 horas, o

meio de cultura de cada poço foi  coletado e substituído por meio BHI/glicose fresco.

Após  72  horas,  os  corpos  de  prova  foram  assepticamente  removidos  dos  poços  e

transferidos para tubos contendo NaCl (0,9%) estéril.  As amostras foram vortexadas e

seriadamente diluídas. Alíquotas das diluições foram plaqueadas em AS e incubadas a

37ºC, por 24 horas. Após esse período, as unidades formadoras de colônia (UFC) foram

contadas e a média para cada grupo, registrada como o número de bactérias viáveis,

sendo os valores convertidos em uma escala logarítmica.

Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR):  A superfície

externa dos tubos foi analisada por espectroscopia de infravermelho por transformada de

Fourier (FTIR) para verificar alterações químicas após os diferentes reprocessamentos.

As amostras foram irradiadas 16 vezes e um detector de infravermelho-médio (MIR ATR

A225  Diamont,  Bruker  Optics,  Ettlingen,  Alemanha)  capturou  a  radiação  refletida.

Espectros de absorbância  foram obtidos com uma resolução de 4cm-1 e  comparados

entre os grupos.

Rugosidade:  Os mesmos corpos de prova utilizados para análise por FTIR tiveram a

rugosidade da superfície externa aferida com rugosímetro de superfície portátil (SJ-201,

Mitutoyo, Japão). Foi adotado o parâmetro de Rugosidade Ra, no qual a rugosidade é

dada pela área dos picos e vales dividida pela distância percorrida (0,25μm) pelo sensor

na  superfície  da  amostra.  A  rugosidade  Ra  de  cada  amostra  foi  dada  pela  média

aritmética de três leituras no sentido transversal e três leituras no sentido longitudinal do

tubo.

Recuperação após deformação:  Cinco cilindros com 10mm de altura de cada grupo,

obtidos pela secção transversal dos tubos, foram submetidos a uma carga compressiva

de 150N,  por  60s,  provocando o completo contato das paredes internas.  O diâmetro

interno, dos tubos foi aferido antes da aplicação da carga e após 60s da sua remoção.

Para aferição do diâmetro, os tubos foram posicionados a uma distância de 100mm de

uma máquina fotográfica digital (DSC-W55, Sony, Brasil) e imagens com  uma resolução
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de 72dpi foram adquiridas. As imagens foram transferidas para um software (Irfan Skiljan,

Wiener Neustadt, Austria) e o diâmetro interno, medido no sentido da aplicação da carga,

foi aferido em pixels. A medida do diâmetro final (D f) em relação ao diâmetro inicial (D i)

caracterizou a recuperação após a deformação (Rec) de cada amostra, em percentual,

conforme a equação a seguir: Rec (%) = (Df / Di) x 100.

Análise estatística: Diferenças entre o número de bactérias viáveis, a rugosidade e a

recuperação após a deformação entre os grupos foram analisadas utilizando-se ANOVA

de uma via em um nível de significância de 5%.

Resultados e discussão

Não houve diferença significativa entre os grupos para o número de bactérias viáveis

(p=0,235),  a  rugosidade (p=0,621)  e  a  recuperação  após a deformação (p=0,633).  A

análise  por  FTIR  não  evidenciou  alterações  química  significativas  nos  tubos.  Os

espectros obtidos para cada amostra de um mesmo grupo foram consistentes quanto aos

picos presentes. Os tubos endotraqueais representam a adição de uma ampla superfície

passível de colonização bacteriana na cavidade bucal, podendo ser responsáveis por até

73% do total de bactérias na cavidade bucal (OLIVEIRA LC, 2007), o que leva a uma

preocupação maior em casos de internação por longos períodos. No presente estudo o

processamento em ácido peracético por até três vezes não influenciou a capacidade de

colonização da superfície dos tubos por Staphylococcus aureus, nem alterou a estrutura

química, a rugosidade ou a capacidade de recuperar-se após receber uma carga que

coloque em contato as paredes internas do tubo. A contaminação por Staphylococcus

aureus dos grupos experimentais não foi influenciada pelo número de imersões em ácido

peracético.  As  análises  por  FTIR e  de rugosidade  mostraram que,  mesmo após três

imersões de 20min,  no  desinfetante,  a  estrutura  química do tubo e  a  sua topografia

superficial  não foram alteradas.  Tal  fato  justifica  o  padrão de colonização  bacteriana

semelhante entre os grupos. Além disso, a avaliação da deformação do tubo pode indicar

que também não ocorreu nenhum tipo de degradação interna no polímero. A manutenção

das dimensões do tubo é importante para que após a sua instalação, a passagem de ar

não  seja  comprometida  por  eventuais  compressões  ao  longo  do  tubo,  afetando  a

ventilação  do  paciente.  Em  relação  à  reutilização  de  dispositivos  médicos  há  três

preocupações básicas de segurança: segurança da esterilização, integridade mecânica e

de forma. Glutaraldeído, peróxido de hidrogênio, óxido de etileno e ácido peracético, têm

sido utilizados para desinfecção de alto nível de tubos endotraqueais. Uma avaliação da

aderência  de  biofilme  e  integridade  física  de  tubos  endotraqueais  esterilizados  com
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glutaraldeído e óxido de etileno sugere que ambos os desinfetantes previnem a infecção

cruzada,  porém  podem  comprometer  a  integridade  física  dos  tubos.  Alterações  na

integridade  física  dos  tubos  endotraqueias  foram  constatadas  após  cinco

reprocessamentos  com  glutaraldeído  e  três  reprocessamentos  com  óxido  de

etileno(YOON SZ, 2007). De acordo com os resultados do presente estudo, os tubos

podem ser processados em ácido peracético por até três vezes, com segurança no que

se refere aos ensaios executados neste trabalho. Embora não tenham sido verificadas

alterações  nas  propriedades  químicas  e  mecânicas  dos  tubos  endotraqueais  e  nem

aumento na colonização bacteriana em decorrência das sucessivas imersões em ácido

peracético, é importante ressaltar que os tubos foram avaliados após um máximo de três

imersões,  podendo,  um  número  maior  de  imersões,  comprometer  a  integridade  dos

tubos. Cabe ressaltar que os tubos utilizados no presente estudo não foram previamente

utilizados  em  pacientes,  e  dessa  forma,  não  é  possível  verificar  se  as  sucessivas

imersões  em  ácido  peracético  apresentam  eficácia  para  esterilização  da  microbiota

remanescente nos tubos após o primeiro uso. 

Conclusão

A repetição  de  imersões  em ácido  peracético,  por  até  três  vezes,  não  influenciou  a

colonização da superfície por Staphylococcus aureus, composição química, rugosidade e

capacidade de recuperar-se após deformação, de tubos endotraqueais de PVC.

Referências bibliográficas

Pace  MA,  Watanabe  E,  Facetto  MP,  Andrade  D.  Staphylococcus  spp.  na  saliva  de

pacientes com intubação orotraqueal. Rev Panam Infectol. 2008;10(2):8-12.

Rutala WA, Weber DJ. Guideline for disinfection and sterilization in healthcare facilities:

recommendations  of  the  CDC.  Healthcare  Infection  Control  Practices  Advisory

Committee.  MMWR Morb  Mortal  Wkly  Rep,  Chapel  Hill:  University  of  North  Carolina

School of Medicine. 2008.

Waeiss RA, Negrini TC, Arthur RA, Bottino MC. Antimicrobial effects of drug-containing

electrospun mats on osteomyelitis associated biofilms. Biofouling. 2014;72(7):1310-19.

Yoon  SZ,  Jeon  YS,  Kim YC,  Lim YJ,  Bahk  JH,  Do  SH,  et  al.  The safety  of  reused

endotracheal tubes sterilized according to Centers for Disease Control  and Prevention

guidelines. J Clin Anesth. 2007;19(5):360-4.

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

309



 

PERFIL E INSERÇÃO DE EGRESSOS DA GRADUAÇÃO EM 

ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

DO SUL, 2007-2011 

Ana Paula Poletto, Susana Maria Werner Samuel, Samantha Mendes Semeunka,

Guilherme Casara da Silva Fraga, Jaqueline Wermeier Rippel, Lucas de Castro Bartelega

de Almeida, Marcelo Lehnen, Simeri Isabel Wermuth, Ana Paula Vicari, Emerson Santos,

Juliane Fonseca, Amanda Zimmer 

PET Odontologia; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Porto Alegre – RS

paulapole@msn.com 

Resumo

Estudo observacional transversal com objetivo de analisar o perfil sociodemográfico de

egressos da graduação em Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

(n=97) bem como a formação quanto à Pós-graduação/educação continuada, atuação no

mercado de trabalho,  satisfação profissional,  percepções sobre o curso de graduação

realizado.  Foram  convidados  a  participar  do  estudo  todos  os  egressos  do  curso  de

Odontologia  da  UFRGS,  no  período  de  2007  a  2011.  O  contato  inicial  com  os

participantes aconteceu por meio do e-mail particular de cada egresso, para o qual o

instrumento de pesquisa foi enviado (questionário semiestruturado). A coleta de dados

aconteceu de novembro de 2012 a julho de 2013. Os resultados estão apresentados em

cinco blocos: 1 - Perfil sociodemográfico dos egressos; 2 - Pós-graduação e educação

continuada; 3 - Atuação no mercado de trabalho; 4 - Satisfação com a profissão e 5 -

Percepções sobre o curso de graduação realizado.  

Palavras chave: currículo; educação continuada; educação em odontologia; mercado de

trabalho; satisfação profissional 

Introdução 

O currículo do curso de Odontologia de universidades do mundo tem passado por 

diversas modificações nos últimos anos. Tais modificações estão baseadas no desejo de 

uma melhor formação, nas mudanças na prevalência e severidade das doenças bucais, 

bem como nas expectativas de tratamento da população (RÖSING et al., 2009). 
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As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  (DCN),  aprovadas  em  2002  para  os  cursos  de

Odontologia no Brasil, afirmam que o profissional deve ter uma formação crítica, reflexiva

e humanista, permitindo-lhe que tenha atribuições para trabalhar em diferentes níveis de

saúde. O novo currículo da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul  (FO-UFRGS) é baseado e nas DCN de 2002.  (RÖSING et  al.,  2009;

JUNGES et al., 2011). 

Sendo assim, em 2005 a FO-UFRGS realizou mudanças curriculares aplicadas com o

objetivo de propiciar efetiva integração ensino-serviço com a perspectiva que o perfil do

futuro profissional  ajuste-se às necessidades sócio-sanitárias da população (MORITA;

KRIGER, 2003).  

Muitas mudanças são percebidas no perfil do profissional de Odonotologia, por exemplo

a  diminuição  de  cirurgiões  dentistas  no  setor  privado,  a  aceitação  de  duplo  vínculo

empregatício  público  e  privado  e  reconhecimento  de  convênio  e  credenciamentos,  a

fiminização da profissão, entre outras (PINHEIRO et al, 2011; MOYSES, 2004; COSTA et

al., 2010). 

No contexto atual, a Odontologia vem passando por mudanças que atingem o mercado

de trabalho e o perfil profissional. A formação do cirurgião-dentista passou a contemplar

as  questões  sociais,  tendo  como  principais  focos  a  promoção  e  proteção  da  saúde

(PINHEIRO et al., 2011). Devido a essas mudanças terem ocorrido o objetivo do estudo é

analisar  o  perfil  sociodemográfico  de  egressos  da  graduação  em  Odontologia  da

Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul,  bem  como  a  formação  quanto  à

Pósgraduação  e  interesse/busca  pela  educação  continuada,  atuação  no  mercado  de

trabalho, satisfação com a profissão, percepções sobre o curso de graduação realizado. 

 

Material e métodos 

É um Estudo observacional transversal. Foram convidados a participar do estudo todos 

os egressos do curso de graduação em Odontologia da UFRGS, de 2007 a 2011.   A 

coleta de dados ocorreu de novembro de 2012 a julho de 2013. O contato dos egressos 

da FO-UFRGS no período de 2007 a 2011 foi obtido pelos dados cadastrais dos mesmos 

na secretaria da mesma Instituição. Um questionário com perguntas abertas e fechadas 

(semiestruturado) foi utilizado para analisar e avaliar o perfil, a satisfação acerca da sua 

formação, percepções de suas habilidades em executar procedimentos clínicos, inserção 

no mercado de trabalho e fatores de interesse em educação continuada em egressos de 

Odontologia da FO-UFRGS. O questionário foi construído baseado nos resultados de 
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dois estudos prévios (RÖSING et al., 2009; JUNGES et al., 2011) e na revisão de 

literatura. Foram utilizadas escalas visuais para parâmetros de difícil quantificação, tais 

como grau de satisfação. 

O contato  inicial  com os  participantes  aconteceu  de forma online  por  meio  do email

particular de cada um, no qual o instrumento foi enviado. O mesmo foi reenviadopara o

correio eletrônico dos egressos em períodos de 20 dias e em três momentos diferentes.

Foi  realizada  uma  análise  descritiva  dos  dados  para  caracterização  das  diferentes

respostas e tal dado será expresso por meio de percentuais numéricos.  

A pesquisa  foi  aprovada,  inicialmente,  pela  Comissão  de  Pesquisa  (COMPESQ)  da

Faculdade de Odontologia/UFRGS e posteriormente pelo Comitê de Ética em Pesquisa

da  Universidade.  Os  cirurgiões-dentistas  foram  convidados  a  participar  do  presente

estudo e confirmam sua aceitação em participar mediante o envio de resposta após a

leitura de um termo de consentimento livre e esclarecido, que também foi enviado na

forma online previamente à resposta do instrumento. 

 

Resultados e discussão 

Participaram  do  estudo  97  cirurgiões-dentistas  egressos  do  curso  de  graduação  em

Odontologia da UFRGS, de 2007 a 2011. Como a reestruturação curricular do curso de

Odontologia da UFRGS, baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) (BRASIL,

2002) aconteceu em 2005 e a primeira turma de formandos a partir desse então ‘novo’

currículo deu-se em 2009/2, a amostra dessa pesquisa contempla egressos formados

pelo currículo prévio às mudanças curriculares (n=42) e egressos formados após essas

mudanças (n=45). 

Destes egressos, a maior parte eram mulheres (52,6%), com idade entre 26 e 32 anos

(78,5%), solteiros (62,9%), sem filhos (92,8%). Uma mudança que pode ser observada é

processo  de  feminização  da  profissão.  A  inserção  da  mulher  na  profissão  deu-se

lentamente  acompanhando  o  desenvolvimento  histórico  e  cultural  da  sociedade  que

conscientiza e transforma o papel da mulher na coletividade que agora busca  status e

melhores condições sociais (COSTA et al., 2010). 

Em relação à renda pessoal mensal (em salários mínimos), observou-se que 39,2% dos

egressos tem renda entre 5 a 10 salários mínimos e 29,9% (n=29) entre 3 a 5 salários

mínimos ( salário R$ 622,00 no momento da pesquisa). 

A maioria dos egressos já fez ou está fazendo curso de Pós-graduação (90,7%), sendo

mais  observada  a  Pós-graduação  lato  sensu.  A  Pós-graduação  mais  citada  pelos
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egressos da UFRGS, especialmente nas áreas de concentração de Ortodontia (17,5%) e

Cirurgia Bucomaxilofacial (12,4%), seguida pela área de Saúde Bucal Coletiva (12,4%).  

Para  os  egressos  que  ainda  não  realizaram  Pós-graduação  (n=9),  a  maioria  tem

interesse  de  realizá-la  (n=8).  Os  motivos  mais  comuns  para  a  não  realização  da

Pósgraduação foram disponibilidade financeira e falta de tempo.  

Atualmente, a maior dos cirurgiões-dentistas egressos trabalha (98%), principalmente no

setor  no setor  privado (59,8%),  aliando o  setor  público  ao privado (14,4%),  no setor

público (9,3%) e na área acadêmica (7,2%) 

O setor público aparece como o maior empregador dos egressos a partir reestruturação

curricular  realizada a partir  das Diretrizes Curriculares Nacionais  de 2002 (formandos

2010-2011), mas o setor público cresce nas turmas de 2010 e 2011, aumentando de um

egresso  formado  entre  2007  e  2008  para  sete  entre  2010  e  2011.  Outro  destaque

observado de modo geral foi a opção de trabalho dos egressos pela área acadêmica.

Corroborando  com  as  mudanças  mostradas  em  estudos  sobre  a  Odontologia  como

profissão, um aumento do trabalho em equipe característico do setor público, bem como

o  desenvolvimento  técnico,  científico  e  do  próprio  perfil  dos  envolvidos  está  mais

presente em seu exercício (PINHEIRO et al.,  2011). 

Ao  avaliarem  o  curso  de  graduação  realizado,  45,3%  dos  egressos  em

Odontologia/UFRGS, 2007-2011, o consideraram com nota entre 8,0 e 8,9 para o curso e

41,2% nota entre 9,0 e 10,0. Quanto ao conteúdo teórico do curso, 51,5% dos egressos o

avaliaram como muito bom e 34% como excelente. O conteúdo clínico foi avaliado como

muito bom para 48,5% dos egressos 

Em relação à satisfação com a profissão, a maioria dos egressos (80 dos 97) afirmou

estar satisfeito com a Odontologia.  Contrastando com estudo de Funk (2004), no Rio

Grande do Sul onde Apenas 12,2% estavam satisfeitos financeiramente com a profissão,

e aproximadamente metade dos cirurgiões-dentistas estava realizado profissionalmente,

porém insatisfeito financeiramente. No presente estudo quando insatisfeitos os principais

motivos são remuneração inadequada às necessidades de vida, falta de condições de

trabalho adequadas, sem flexibilidade de horários, pouca autonomia (horários, materiais,

técnica). 

 

Conclusão  

O presente apresenta o perfil do egresso da FO-UFRGS entre os formandos de 2007 e

2011, foram analisados dados em relação à mudança curricular e diferenças podem ser
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percebidas, por exemplo, o aumento de profissionais no setor público. A pesquisa será

continuada com intuito de avaliar as demais turmas e maiores analises serem feitas.  
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Resumo 

 
O Encruzilhadas do Ensino é o primeiro projeto do PET Psicologia UFRGS a se dedicar 

ao trabalho com estudantes em uma escola pública de Ensino Médio. A iniciativa surgiu 

com a gradual alteração no perfil do grupo, transformado pelo crescimento do número de 

bolsistas oriundos do sistema de Ações Afirmativas. Demonstrando interesse em 

contribuir para a expansão de tal política pública e percebendo a necessidade de mais 

ações promovidas pela UFRGS com o objetivo de discutir o acesso à universidade com 

estudantes da rede pública de ensino, o grupo partiu a campo buscando aproximar da 

universidade grupos de estudantes que nem mesmo tinham o ensino superior como um 

desejo para seus planos de vida. 

 

Palavras-chave: ações afirmativas; inclusão; políticas públicas; ensino médio; extensão; 

 

Introdução 

No primeiro semestre de 2013, refletindo após promover a atividade Portas Abertas do 

curso de  Psicologia, o grupo PET chegou ao consenso  de  que o UFRGS Portas 

Abertas, evento onde a universidade abre suas portas para receber a comunidade e 

divulgar suas atividades,  não  estava  sendo  satisfatoriamente  aproveitado  pelos(as) 

estudantes  do  ensino  público, pois os(as) estudantes que atenderam ao evento eram 

eminentemente da rede privada.  

A fim de possibilitar uma maior pluralidade no Portas Abertas, o PET iniciou um primeiro 

movimento que posteriormente seria um dos grandes desafios e também, um grande 

aprendizado deste projeto: afastar-se dos “muros da universidade”.  Entrou-se em contato 

com a Secretaria de Educação do Estado e foi solicitado o envio de  uma  carta  convite 
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 às  escolas  da  rede  pública  de  ensino,  elaborada pelo  PET,  que  explicava  o  que 

 é  o  UFRGS Portas  Abertas  e  discutia  a  importância  da  participação  dos referentes 

estabelecimentos de ensino em tal evento.  

Após essa primeira aproximação com as escolas, e no ápice das manifestações de junho 

de 2013, o grupo decidiu conversar com estudantes do Ensino Médio acerca do momento 

político singular que estava acontecendo, além de também promover o debate acerca do 

acesso ao Ensino Superior. Enxergando possibilidades por meio do conceito de 

dispositivo (BAREMBLITT, 2012), o grupo PET pensou em provocar, dar espaço e 

sustentar o desejo nos(as) alunos(as) que por vezes já são desacreditados, mostrando 

que há caminhos possíveis para transformar seus planos de vida, onde o acesso ao 

Ensino Superior público é possível.  

Optou-se por visitar o Colégio Estadual Padre Rambo (CEPR), estabelecimento onde um 

dos petianos envolvidos com o projeto concluiu o Ensino Médio, vislumbrando com essa 

estratégia não apenas a facilidade de imersão e o lúdico do retorno, mas toda sua 

potencialidade.  

 

Método 

Nos meses de outubro a dezembro de 2013, o grupo começou a se encontrar 

quinzenalmente com duas turmas de ensino médio do CEPR: a 1L e a 2K, 

respectivamente do primeiro e segundo ano do ensino médio. Os encontros, que levavam 

cerca de 50 minutos, eram realizados em parceria com a professora Carol Cezar, titular 

da disciplina de filosofia. Ao todo, foram realizados oito encontros ao longo dos meses de 

outubro, novembro e dezembro. Cinco destes ocorreram com a turma de segundo ano 2K 

e três com a turma de primeiro ano 1L, tendo como objetivos que orientaram o 

desenvolvimento da atividade: promover dispositivos para estimular o pensamento crítico 

em estudantes de Ensino Médio, disseminar o conhecimento e o questionamento acerca 

de temas relacionados com cidadania e atualidade e esclarecer as possibilidades de 

acesso à universidade.  

Em 2014, deu-se continuidade ao projeto, acompanhando os(as) alunos(as) da turma 3K, 

oriundos da turma 2K. A proposta, nesse momento, foi dar ênfase nesse importante ciclo 

da vida dos(as) alunos(as) que se encerrava, o Ensino Médio, e se lançar a pensar nos 

sonhos e planos dos alunos para os próximos anos. Para isso, buscou-se conversar 

sobre os cursos e profissões com os quais os(as) estudantes se identificam, questionar 

sobre como gostariam de estar no futuro, instigando-os a amadurecerem e planejar seus 

sonhos.  Aqui, o dispositivo entra como uma possibilidade, um gerador de diferença que  
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transforma a realidade (BAREMBLITT, 2002). As inserções do grupo, valorizadas pela 

presença de um ex-aluno oriundo da mesma escola mostraram que os(as) estudantes de 

ensino público também têm suas aspirações e desejos, mas que em sua realidade 

socioeconômica, por vezes, não existe espaço ou mesmo esperança para levar esses 

desejos para o plano do concreto. A possibilidade de escuta dos(as) estudantes como um 

dispositivo abriu muitos caminhos, deu voz e os(as) empoderou, dando vazão aos seus 

desejos adormecidos no inconsciente, que por não terem reconhecimento dos outros à 

sua volta (desacreditados pela sociedade e até mesmo pela família) não era legitimados 

(BARTHES, 1990).  

Nos encontros de 2014, foram utilizados diferentes dispositivos que serviram de 

disparadores para a conversa. Entre estes, técnicas do Psicodrama, como jogos 

dramáticos, e trabalhos em grupos, nos quais os estudantes tinham que criar um 

personagem que os representasse no futuro. O uso do referencial psicodramático se deu 

pela potência deste em utilizar a realidade social dos envolvidos como material de 

trabalho, colocando os indivíduos como pertencentes a um meio e não como seres 

isolados, investigando vínculos e colocando-os em movimento (ROJAS-BERMÚDEZ, 

1977), buscando significados.  Além disso, foram realizadas rodas de  conversa onde o 

PET Psicologia compartilhava com os(as) estudantes como foi a trajetória de cada 

integrante até a universidade. Além disso, com o intuito de aproximá-los(as) da realidade 

do ambiente universitário, organizou-se uma visita ao Instituto de Psicologia da UFRGS. 

Nesta, contou-se com a parceria de outros grupos PETs e demais alunos da graduação 

que dialogavam com os(as) alunos(as) acerca da peculiaridade dos seus referentes 

cursos, além da presença de um palestrante do curso pré-vestibular popular Resgate, 

responsável por difundir este importante dispositivo aos alunos(as). 

A intervenção do PET, longe de impor um ideal a ser seguido, o imperativo estude(!), 

buscou preservar as singularidades e objetivos dos(as) alunos(as), tendo como real 

intenção desmistificar o imaginário de que ingressar em uma universidade e realizar um 

curso superior são tarefas impossíveis a eles(as).  A intenção deste trabalho foi mostrar 

que estas tarefas são, muitas vezes, menos difíceis do que se imagina, mostrando que se 

existe o desejo, há meios e estímulos do Estado para que se consiga torná-lo realidade. 

Com isso, percebemos que graças ao uso de dispositivos, que variaram de acordo com o 

momento e as necessidades que a turma expressava, foram geradas inovações e 

possibilidades antes desconsideradas na vida de muitos(as) que tiveram a oportunidade 

de participar deste projeto.  
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Resultados e Discussão 

As atividades realizadas ao longo do ano de 2014 com a turma 3K propiciaram diversas 

discussões importantes entre petianos(as) e alunos(as) da turma. Ao longo dos 

encontros, percebeu-se que os(as) alunos(as) tinham interesse em conversar sobre o 

acesso à universidade, sendo, inicialmente, uma sugestão deles(as) e não do grupo PET, 

o que evidenciou a falta de informação nas escolas da rede pública sobre a universidade.  

A turma 3k teve a oportunidade de pensar possíveis caminhos profissionais a trilhar, bem 

como adquirir habilidades para refletir e fazer escolhas a respeito destes. Também se 

apropriou melhor do conhecimento sobre Ações Afirmativas na universidade. Formaram-

se no Ensino Médio com habilidades mais refinadas a respeito de sua (auto) orientação 

vocacional e alguns caminhos que podem ajudar na realização de seus planos. 

 

Considerações Finais 

Tendo em vista que a universidade, idealmente, deve extender suas produções para 

além de seus muros, daí a necessidade de a extensão ser um de seus pilares, o projeto 

Encruzilhadas do Ensino cristalizou-se a partir daí. Sabe-se que entrar em um curso de 

nível superior é uma conquista árdua atualmente em nosso país. Sabe-se também que a 

disputa pelas vagas trata-se de uma batalha, historicamente, desigual, que impõe 

dificuldades a mais para aqueles que têm menos oportunidades de estudar, quaisquer 

sejam os motivos.  

Criar dispositivos (BAREMBLITT, 2002) que consigam tratar a questão do ingresso em 

cursos de nível superior no Brasil é uma conquista memorável da qual devemos nos 

orgulhar, porém, faz-se necessário divulgar a existência destes dispositivos para que eles 

sejam conhecidos pelas populações as quais é destinado. A extensão não deve, 

portanto, ser vista como apenas mais um conjunto de obrigações que a comunidade 

universitária deve cumprir, mas sim o vislumbre da possibilidade de difundir o 

conhecimento a respeito dos dispositivos que possam vir a beneficiar suas populações 

alvo. 
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Resumo 

O presente resumo apresenta um relato de experiência vivenciado pelo PET - Cenários de 

Práticas e de Estágios Curriculares Noturnos da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul e enfatiza as possíveis vivências neste grupo como contribuinte no processo de ensino 

aprendizagem e na qualificação da formação profissional dos envolvidos. O conteúdo do 

mesmo evidencia como os estudantes dos cursos de Odontologia, Psicologia, Saúde 

Coletiva e Serviço Social, sob orientação de tutora, aprofundaram conhecimentos, por meio 

de metodologias participativas de aprendizagem sobre instâncias de controle social. 

Evidenciam-se possibilidades de protagonismo estudantil e aquisição de competência e 

habilidades para o trabalho multiprofissional com ênfase no estudo e apropriação do tema 

envolvendo interlocutores do poder público e sociedade civil possibilitando a vivência de 

aprendizagem que conjuga o aprender a aprender de braços dados com o adensamento 

teórico e com a análise crítica na leitura da sociedade capitalista em que os processos se 

desenvolvem. 

 

Palavras-chave: controle social; estudantes; formação; metodologias; protagonismo. 

 

Introdução 

A extensão universitária tem sido apresentada como uma aposta de potencializar a 

formação acadêmica, sendo inserida nos diversos cenários sociais, oportunizando aliar “o 

saber” com “o fazer” através da articulação e indissociabilidade entre teoria e prática. 

Assim, compreende-se a necessidade de desempenhar práticas alternativas, 

diversificadas e integradoras com vistas a contribuir para que estes estudantes tenham a 
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possibilidade de acesso a comunidades, projetos e vivências em campo que permitam 

qualificar sua formação profissional e estabelecer uma relação mais orgânica e horizontal 

entre o conhecimento e as demandas da sociedade. Neste sentido, enunciamos o debate 

da formação reflexiva e vivencial a partir da experiência do Programa de Educação Tutorial 

(PET) Cenários de Práticas e de Estágios Curriculares Noturnos de cursos de graduação 

da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Desde dezembro de 

2010, doze bolsistas e três voluntários dos cursos de Odontologia, Psicologia, Saúde 

Coletiva e Serviço Social, sob a orientação de professora tutora, iniciaram a vivência da 

proposta deste PET que, dentre seus objetivos, busca debater a formação acadêmica 

reflexiva a partir das atividades de ensino, pesquisa e extensão vivenciadas e propostas 

pelo referido PET, valorizando a perspectiva do protagonismo estudantil. Compreende-se 

que no atual contexto da educação superior a problemática do controle social é um desafio 

posto para superar a lógica da formação focada na competitividade, produtividade, 

rentabilidade, flexibilidade e na eficiência, que institui uma mentalidade utilitarista aliada ao 

reforço do individualismo em que cada um deve se posicionar no mercado de trabalho. 

Esta formação individual e competitiva infere nas diferentes formas de relações sociais e, 

dentre elas, a identidades, de sujeitos coletivos.  

No entanto, sabe-se que no contexto atual,   
[...] profissionais são requeridos na sociedade de mercado; ao lado de uma elite altamente especializada, 

técnicos de menor custo dotados de uma visão instrumental para operar este ideário no seu próprio terreno, 

estimulando a sociabilidade fundada nos vínculos sociais do dinheiro e da mercadoria, com tinturas 

conservadoras, de modo a preservar os elos de coesão social. (IAMAMOTO, 2000, p.66).  

Nesse sentido, a ideia é ir contra a concepção de que o ensino superior tende a se resumir 

à mera transmissão de conhecimentos, ao simples treinamento para habilitar um 

profissional cuja formação é fragmentada e pontual. O PET desafia-se a contribuir, nos 

limites de suas possibilidades, com diferentes ações que visam possibilitar o importante 

elo entre teoria e prática, universidade e sociedade, reforçando a relevância do caráter 

interdisciplinar na formação profissional bem como o protagonismo estudantil. Nesse 

sentido, aperfeiçoar os processos de aprendizagem por meio de metodologias 

participativas tem sido uma estratégia constante neste grupo e uma destas tornou-se ação 

de extensão. Dentre as ações de extensão compartilhadas por este grupo, destacamos a: 

“Vivências em instâncias de controle social: conselhos locais, distritais, municipais e 

estadual de saúde”. A compreensão e vivência do que é, de como funciona e quais são os 

objetivos do controle social através de uma metodologia de aprendizagem ativa, permitiu 

a articulação teórica e prática, bem como o protagonismo dos estudantes neste espaço 
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para se discutir políticas públicas, contribuindo assim para a formação e qualificação dos 

serviços prestados através delas. 

 

Material e métodos 

O debate sobre a formação em saúde no Brasil está envolvido por certo distanciamento 

entre, o que se ensina nos cursos de graduação e as reais necessidades apresentadas no 

campo de trabalho, consequentemente influenciando na organização do Sistema Único de 

Saúde. Uma formação crítica que vise centralidade na realidade vem sendo apresentada 

como um desafio para o campo da saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). No PET 

Cenários de Práticas e de Estágios Curriculares Noturnos, identificou-se que os bolsistas 

possuíam pouco embasamento e compreensão sobre o que são e para que servem as 

instâncias de controle social. E, considerando a relevância desta temática para estudantes 

de cursos da saúde, profissionais e cidadãos, esta atividade se transformou em uma ação 

que articulou ensino e extensão.   

Como metodologia ativa de aprendizagem, problematizou-se o que é e para que serve a 

instância de controle social na política de saúde? Esta vivência foi organizada para ser 

realizada em Módulos: no I Módulo foram realizadas leituras dirigidas com subsídios 

teóricos orientados pela tutora, onde a apropriação teórica foi feita individualmente pelos 

petianos, resultando posteriormente em roda de conversa, onde os protagonistas foram os 

integrantes do PET que coletivamente refletiam sobre os textos, correlacionando-os com 

as diferentes áreas de conhecimento, com a mediação da tutora. A partir dessa 

problemática, os petianos realizaram um levantamento municipal das regiões e a 

distribuição geográfica dos conselhos distritais, conselho em âmbito municipal e conselho 

estadual da saúde. Foi elaborado coletivamente um quadro para compreender esta 

distribuição geográfica, bem como identificar os dias, locais e horários das reuniões de 

cada instância no ano de 2014. No II Módulo ocorreu a participação dos petianos em 

reuniões do conselho distrital e municipal da Saúde. Nestas reuniões os petianos 

realizaram observação, registro e análise a partir do subsídio teórico e vivência nestes 

espaços. No III Módulo houve a participação dos petianos em uma reunião do conselho 

estadual de saúde, o qual ocorreu da mesma forma que as reuniões de comissões distritais 

e do conselho municipal, com observações, registros e análises a partir do embasamento 

teórico obtido nos primeiros módulos e vivências. No IV Módulo foi realizado um Seminário 

Integrador que possibilitou a sistematização dessas observações, registros e análises a 

partir das leituras e estudos, bem como da participação de cada petiano nas reuniões das 

diferentes instâncias de controle social. Este Seminário se constituiu como um espaço 
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crítico e reflexivo sobre os elementos teóricos e práticos - observados e analisados nas 

reuniões dos conselhos com objetivo de empoderar e problematizar os desafios e as 

possibilidades nas instâncias de controle social nos conselhos da saúde de Porto Alegre. 

Neste módulo foi identificada a necessidade de realizar um encontro com os 

representantes da sociedade civil e poder público, que participam das instâncias de 

controle social, para debater com o grupo, considerando o que já havia sido vivenciado, 

nos módulos anteriores. Buscamos assim, minimizar o distanciamento e até mesmo 

desconhecimento dos estudantes e comunidade em geral sobre as instâncias de controle 

social. Como ferramenta prioritária de avaliação das ações e atividades, o grupo utilizou 

como instrumento de produção individual o portfólio, que permite a construção elaborada 

de reflexões e relatos das experiências ao longo do processo da vivência. 

 

Resultados e discussão 

A atividade oportunizou aos estudantes deste PET vivências diferenciadas no processo de 

aprendizagem por meio da compreensão das instâncias de controle social na política de 

saúde. Evidenciou-se apropriação e envolvimento das temáticas de gestão pública e 

controle social, que repercutem na maior apropriação sobre a política de saúde e o Sistema 

Único de Saúde (SUS). O protagonismo permitiu que a leitura dos textos criasse 

movimento tanto nos seminários e rodas de conversa como nas idas até as reuniões dos 

conselhos. Bem como no contato direto dos estudantes com os representantes da 

sociedade civil e poder público nos conselhos. Esta foi uma estratégia transformadora do 

aprendizado na formação acadêmica, pois além de oportunizar trocas e reflexões sobre os 

conselhos de saúde de Porto Alegre, a partir de relatos de experiências, contribuiu para o 

protagonismo e o empoderamento, com o envolvimento dos mesmos desde o seu 

planejamento, execução e avaliação. Portanto, originou-se condições para o 

desenvolvimento de habilidades relacionais e reflexões sobre a necessidade de aquisição 

de competências para o trabalho multiprofissional. O grupo ao demandar um seminário 

específico sobre o tema assumiu o protagonismo, orientado pela tutora, no planejamento 

que ocorreu nas reuniões semanais e também por meios eletrônicos, e posteriormente na 

execução e organização das atividades. Assim, ao ser definido coletivamente a ênfase do 

seminário, foram sugeridos nomes para compor a mesa e o grande grupo se subdividiu em 

pequenos grupos para encaminhamentos e organização da atividade. Exercitar o que seria 

necessário e como se operacionaliza um Seminário foi ponto de pauta nos encontros 

presenciais e, além de encaminhamentos para a consolidação do evento, o PET exercitou 

habilidades na confecção de cartaz, na divulgação em redes sociais, na negociação por 
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espaço físico, no roteiro do dia, etc. Qualificou a formação dos estudantes que se 

desenvolveram de forma mais participativa e ativa, identificando alternativas de 

aprendizagens e criando espaços qualificados para trocas de vivências. Possibilitou que 

este estudo e discussão fossem disponibilizados para todo meio acadêmico e comunidade 

em geral, organizando um Seminário aberto e gratuito para todos. Discutir esta temática 

na graduação, envolvendo interlocutores do poder público e da sociedade civil, qualificou 

o debate e a formação dos envolvidos. 

 

Conclusão 

A aposta no protagonismo opera de forma propositiva na formação reflexiva desses 

estudantes, relativo às possibilidades de ampliação de atividades acadêmicas, apropriação 

de conhecimento sobre diferentes políticas de saúde com discussões multiprofissionais, e 

integração entre os discentes dos diferentes cursos, com isso, conhecendo as diferentes 

áreas de atuação de cada profissional na perspectiva da interdisciplinaridade e 

integralidade. A vivência em atividades de extensão proporciona aos alunos membros do 

PET protagonismo estudantil, viabilizando intervenções continuadas e efetivas em 

diferentes cenários de ensino-aprendizagem. Bem como, também, possibilita que o aluno 

se conecte com as demandas da sociedade, concedendo a formação do profissional 

cidadão e se credenciando, cada vez mais, como espaço privilegiado de produção de 

conhecimento significativo para a superação das desigualdades sociais existentes. 

Formando assim profissionais que contribuirão de melhor forma através da garantia na 

qualidade da prestação de seus serviços para a sociedade. 
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Resumo 

O Projeto Acampavida, é realizado anualmente na Universidade Federal de Santa Maria

e trata-se de um projeto interdisciplinar,  no qual  se  realizam diferentes atividades no

decorrer de dois dias, direcionadas aos idosos do município e região. Objetiva-se, neste

trabalho,  relatar  a  oficina  denominada  “Bingo  da  Saúde”,  realizada  pelo  grupo  PET

Enfermagem  desta  universidade.  Tal  oficina  envolveu  temas  diversos  relacionados  à

saúde na terceira idade, e por meio da metodologia participativa, resultou em momentos

de reflexão e compartilhamento de experiências entre idosos participantes e acadêmicos

organizadores da oficina. 

 

Palavras-chave:  Educação  em  saúde;  Enfermagem;  Envelhecimento;  Idosos;

Metodologia participativa

 

Introdução 

O processo de envelhecimento constitui-se, atualmente, num conceito multidimensional

que  envolve  aspectos  cronológicos,  biológicos,  psicológicos,  culturais,  sociais  e

espirituais, determinando características específicas em cada indivíduo e nos grupos de

convivência (SANT’ANNA; CÂMARA; BRAGA, 2003).  A velhice é uma fase inevitável da

vida, ancorada a um processo pessoal, natural, sendo indiscutível para a evolução do ser

humano (BOSI, 2007).  

Acrescenta-se  que  a  Organização  Mundial  da  Saúde  -  OMS  define  saúde  como  “o

completo  estado  de  bem-estar  físico,  mental  e  social,  e  não  simplesmente  como  a

ausência de enfermidade”, constituindo-se, assim, a relação entre a boa qualidade de

vida e a saúde dos indivíduos. Logo, o Projeto Acampavida, tem como principal objetivo
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oportunizar aos idosos momentos de reflexão e participação nas oficinas vinculadas às

áreas  de  saúde,  esporte,  cultura  e  entretenimento  (ACOSTA,  2009).  Este  projeto  é

promovido  pelo  Núcleo  Integrado  de  Estudos  e  Apoio  à  Terceira  Idade  (NIEATI)  da

Universidade Federal de Santa Maria, e a primeira edição do evento aconteceu no ano de

1998, sendo que o PET Enfermagem participa desta atividade desde 2010.  Desta forma,

considerando o processo de envelhecimento saudável e o bem-estar dos que atualmente

vivenciam  este  evento  humano,  realizamos  sete  oficinas  lúdico-pedagógicas  na  16º

edição do Acampavida, com o objetivo de debater a temática “saúde na terceira idade”

proporcionando  integração,  lazer  e  construção  de  conhecimento  por  meio  da

aproximação do Grupo PET Enfermagem e dos acadêmicos do Curso de Enfermagem da

Universidade Federal de Santa Maria, com os participantes do Projeto Acampavida. 

 

Material e métodos 

O projeto Acampavida é um evento interdisciplinar, que segundo Acosta, (p. 17, 2009)

propicia aos adultos com mais de 55 anos, uma vivência na universidade com a duração

de dois  dias,  na qual  podem experimentar  manifestações do movimento  humano,  da

cultura, do lúdico e de relacionamentos interpessoais. O PET Enfermagem colabora com

o evento por meio da organização de oficinas temáticas, centradas no envelhecimento

saudável. Este trabalho relata a experiência referente à 16ª edição do evento, organizada

em outubro de 2014, pelo PET Enfermagem denominada “Bingo da Saúde”. As oficinas

lúdico-pedagógicas estão baseadas na metodologia participativa. A ideia central do 

“ Bingo  da  Saúde”  objetivou  possibilitar  aos  participantes  não  só  um  momento  de

descontração, mas também o compartilhamento de experiências, e reflexão a respeito

dos temas abordados.  Buscou-se organizar um ambiente acolhedor,  de modo que os

participantes pudessem sentir-se a vontade,  no qual  as cadeiras foram dispostas em

forma de círculo, e havia uma decoração com balões e cartazes com imagens e textos

relacionados à saúde. A oficina dividiu-se em três momentos. No primeiro momento, após

todos participantes estarem acomodados no grande círculo, foram convidados a realizar

uma apresentação pessoal. Em seguida, os idosos foram estimulados a refletir acerca do

que é  o  envelhecimento saudável,  oportunizando,  deste modo a  troca de opiniões  e

experiências. No segundo momento, foram entregues os feijões e as cartelas do bingo

aos participantes, ao mesmo tempo em que foi explicado como seria o andamento da

dinâmica. As cartelas eram compostas por imagens, todas com uma temática específica

relacionada  à  saúde,  como  por  exemplo,  questões  associadas  à  alimentação,  sono,

realização de atividade física, consultas médicas, sexualidade, relações familiares, entre
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outras.  Já  no  terceiro  momento,  era  realizado  o  sorteio  de  números  em  um  globo

giratório, estes, correspondentes às imagens. No decorrer de cada sorteio, ao mesmo

tempo em que os idosos que possuíam as imagens sorteadas iam marcando em suas

cartelas,  os  organizadores  da  oficina  buscavam  discutir  acerca  de  cada  temática

desvelando  o  saber  popular  e  realizando  esclarecimentos  e  orientações  quando

necessário.  

 

Resultados e discussão 

A atividade do bingo da saúde contemplou a participação de aproximadamente 90 idosos,

de ambos os sexos, com faixa etária entre 50 e 90 anos. Realizou-se 5 oficinas com

duração  aproximada  de  60  minutos  cada.  As  atividades  desenvolvidas  buscaram

oportunizar aos idosos uma atuação como sujeitos críticos, reflexivos e ativos na vivência

de ensino aprendizagem realizada sobre o envelhecimento saudável, promovendo a troca

de experiência e o aconselhamento acerca da saúde na terceira idade, incentivando o

autocuidado  e  o  empoderamento  desses  idosos.  No  primeiro  momento,  logo  após  a

apresentação inicial, os idosos participantes começaram a expor suas opiniões sobre o

envelhecimento saudável, a maioria relatou seus hábitos cotidianos, como caminhadas,

ginástica laboral e principalmente a alimentação saúdável.  Segundo Garcia et al (2010),

em  uma  pesquisa  realizada  com  202  idosos,  69,8%  traziam  certa  bagagem  de

informações nutricionais referente a alimentação saudável, o que contempla o público de

idosos que participou das oficinas do bingo da saúde, já que todos, de alguma forma,

relataram que procuravam manter uma alimentação saudável e explicitavam isso com

exemplos, citando o tipo de alimentos consumidos, a forma de prepara-los e quantidade.

Isto  reflete  a  preocupação  deles  em viver  o  envelhecimento  com saúde.  Durante  as

oficinas, vários temas relacionados à saúde na terceira idade foram discutidos, todos com

boa participação dos idosos, que refletiam e contribuiam com suas experiências. Quando

o tema discutido foi o da “internet na terceira idade”, as opiniões foram diversas, alguns

idosos relataram utilizar  frequentemente  esse meio  de comunicação e  que a  internet

ajuda  a  aproximar  quem  está  longe,  pois  conseguem  entrar  em  contato  com  quem

desejam, com facilidade, o que ameniza a saudade. Já outros, defenderam o ponto de

vista  de que a  internet  afasta  as  pessoas,  pois  acreditam que  quem a utiliza  acaba

deixando os amigos e a família  de lado,  já  que ficam muito tempo conectados nela.

Quando o assunto foi relacionamento interpessoal, todos concordaram que a harmonia

nos relacionamentos traz felicidade e consequentemente proporciona saúde, relataram

ter  relacionamentos  muito  efetivos,  tanto  familiares  como  de  amigos.  Isso  reforça  a
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preocupação pela inclusão e afeto dos idosos no contexto da família e da sociedade.

Segundo Garcia e Leonel (p. 131, 2007) muitos idosos procuram um bom relacionamento

no intuito de apoiarem-se para enfrentar o processo de envelhecimento, destacam ainda

que  a  saúde  e  as  doenças  estão  diretamente  relacionadas  às  interações  sociais

estabelecidas  por  eles.  Quando o tema debatido foi  sexualidade na terceira  idade,  o

primeiro  impacto  dos  participantes  foi  de  timidez,  mas  que  logo  se  dissipou.  Todos

destacaram a importância do uso de preservativos independente da faixa etária. E os que

relataram  manter  uma  vida  sexual  ativa,  informaram  que  sempre  se  preveniam,

demonstrando a preocupação na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis/

DSTs.  Já  nos  achados  da  literatura,  não  se  percebe  que  a  população  idosa  tenha

conhecimentos sobre a sexualidade na terceira idade, Bernardo e Cortina (p. 75, 2012)

trazem em seu estudo que, junto com o crescimento da população idosa está o aumento

dos casos de DSTs na terceira idade, sendo a AIDS mais frequente, colaborando para

que este grupo seja alvo de dúvidas e preconceitos. Vários outros temas foram discutidos

no decorrer das oficinas, entre eles a prática de atividades físicas, a importância de ter

uma boa noite de sono, o risco e a prevenção de quedas, a aceitação do envelhecimento,

a  importância  das  consultas  de  saúde  periódicas,  entre  outras.  Ressalta-se  que  o

ambiente acolhedor auxiliou na boa participação dos idosos e no desenvolvimento das

oficinas,  foi  possível  construir  um  espaço  com  bom  dialogo,  pois  todos  tiveram  a

oportunidade de se manifestar frente aos temas abordados, o que permitiu a construção

coletiva  e  a troca de conhecimentos  entre  os envolvidos.  Ao final,  destaca-se que a

enfermagem deve considerar a integralidade dos participantes no decorrer  das ações

desenvolvidas. Tal prática vivenciada foi resultado do envolvimento e dedicação de todos

os participantes e, petianos e alunos voluntários. Cabe enfatizar que durante a graduação

no curso de enfermagem da UFSM, existem poucas oportunidades de estar em contato

com idosos saudáveis e de trabalhar com grupos de idosos. Deste modo, foram abertas

vagas para alunos voluntários de todos os semestres do curso, tornando uma experiência

ainda mais rica, resultando em aprendizado de ambas as partes, incluindo organizadores

e participantes. 

 

Conclusão 

Por meio da realização das oficinas:  “Bingo da Saúde” promovidas na 16º edição do

Acampavida,  pelo  grupo  PET  enfermagem  em  outubro  de  2014,  oportunizou-se  a

interação entre os oficineiros e o grupo de idosos participantes, a reflexão sobre alguns

temas  que  envolvem  a  terceira  idade,  a  troca  de  conhecimentos,  orientações  e,
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principalmente a troca de experiências. Ainda, é possível destacar a grande participação

dos idosos nas oficinas ofertadas e que estes se demonstraram reflexivos e críticos. O

Acampavida, a cada edição, oportuniza conhecimento por meio de estudos prévios do

conteúdo que serão abordados no evento e também por meio das discussões geradas

nas oficinas, e uma rica troca de experiência sobre saúde na terceira idade, permitindo a 

expansão do olhar acerca da velhice saudável e da promoção da saúde aos acadêmicos

do curso de enfermagem, já que essa vivência de grupos com idosos saudáveis não é

oportunizado formalmente no currículo do curso. 
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Resumo  

A adolescência é um período de transição entre a infância e a fase adulta e é nessa fase que muitas 

mudanças acontecem tanto fisicamente como psicologicamente. O Programa de Educação Tutorial 

do Curso de Enfermagem, da Universidade Federal de Santa Maria desenvolve um Projeto de 

Extensão intitulado Adolescer,em escolas da rede pública da região de Santa Maria/RS. A 

metodologia consiste em desenvolver atividades lúdico-educativas junto aos adolescentes com o 

propósito de orientar por meio de educação e saúde.. Os encontros embasam-se na metodologia 

participativa permitindo, assim, que a experiência dos adolescentes possam ser compartilhadas e 

valorizadas. Um dos temas abordados nos encontros foi o corpo e a sexualidade. Realizou-se uma 

oficina de perguntas e respostas acerca do tema e apresentação de métodos contraceptivos, 

possibilitando assim, troca de experiências e a construção de uma consciência para 

responsabilidade sexual.  
  

Palavras-chave: Adolescência; Enfermagem; Metodologia Participativa; Programa de 

Educação Tutoria; Sexualidade. 

  

Introdução  

A adolescência é marcada por diversas mudanças no corpo, tanto de origem física, 

quanto psicológica, que são permeadas pelas emoções e subjetividade do indivíduo. 

Dentro do processo de transformações do corpo vivenciado pelos adolescentes, o 

contexto da sexualidade ganha destaque e chama atenção desse público, motivados por 

novas descobertas e experiências, fazendo que busquem o autoconhecimento corporal. 
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Por outro lado, apesar da sexualidade ser um tema bastante comentado na atualidade, 

ainda mostra-se repleta de mitos e os adolescentes, com pouco espaço para debater 

sobre essa temática.  

A sexualidade é construída e aprendida ao longo do tempo, e constitui elemento 

fundamental na construção da identidade do sujeito, pois perpassa por um intenso e 

progressivo processo de mudanças (BRËTAS et al, 2011).Por se tratar de um momento 

dotado de eventos semelhantes, porém, vivenciados de maneira diferente por cada 

adolescente, é comum que os mesmos busquem grupos que, da mesma forma, possuam 

dúvidas e inquietações a respeito da sexualidade e disponibilize informações e 

esclarecimentos sobre o tema, contribuindo para formação da personalidade e na 

obtenção de seus hábitos. Desse modo, entende-se que um local propício para o 

desenvolvimento desses grupos, é o ambiente escolar, onde os adolescentes podem 

contar com o auxílio de profissionais de diferentes áreas que capacitem à exploração do 

tema e oriente sobre os cuidados com o corpo e os meios preventivos. (CAMARGO, E. 

A. I; FERRARI, R. A. P., 2009).  

Desse modo, um dos profissionais que pode desenvolver esse tipo de oficina com os 

adolescentes, por meio da educação em saúde, é o enfermeiro, pois sua formação é 

capacitada para tal e o mesmo está voltado para a qualidade de vida e a promoção da 

saúde da população. Segundo Dalegrave (2013), o enfermeiro precisa ter um olhar 

holístico, que vá de encontro às necessidades dos adolescentes, sendo capaz de inovar 

e transformar seu modo de orientar e educar, fazendo com que, o adolescente consiga 

se sensibilizar quanto ao seu próprio autocuidado quanto à sexualidade. Nessa 

perspectiva, o Programa de Educação Tutorial (PET) Enfermagem da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), desenvolve um projeto intitulado “Projeto Adolescer”, 

que acontece dentro do ambiente escolar por meio de oficinas com pré-adolescentes e 

adolescentes, a fim de trabalhar assuntos específicos e que surjam da demanda dos 

mesmos.Tal atividade auxilia na reflexão dos adolescentes quanto sua conduta e os torna 

empoderados para escolherem o que é melhor para si, como também, oportuniza aos 

participantes do projeto a aprendizagem a partir da troca de experiências e a execução 

de atividades relativas à educação em saúde. Esse estudo objetiva relatar a experiência 

de acadêmicos do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria 
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(UFSM), bolsistas do PET Enfermagem, acerca de uma oficina realizada com 

adolescentes, no âmbito do Projeto Adolescer, sobre a temática do corpo e a sexualidade.   

  

Material e métodos  

Trata-se de um relato de experiência, vivenciado por bolsistas do Programa de Educação 

Tutorial (PET) do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria durante 

o desenvolvimento do Projeto de Extensão intitulado “Adolescer”. Este projeto é realizado 

por meio de encontros com atividades lúdico-educativas, com estudantes do ensino 

fundamental em escolas públicas, fundamentado na metodologia participativa e na 

abordagem comunicativa, de forma que haja interação e troca de informações entre 

oficineiros e adolescentes.  

A metodologia participativa capacita os atores, implicando-os na construção do projeto e 

no seu desenrolar (THIOLLENT, 2000). As metodologias participativas pressupõem que 

o conhecimento não deve ser transferido do pesquisador para a população, mas sim 

criado em conjunto.   

Os encontros ocorrem semanalmente, em dias combinados conforme a disponibilidade 

dos adolescentes e dos petianos. Realiza-se em média, com cada grupo 08 encontros. 

Busca-se agrupar adolescentes com idades semelhantes para a realização das atividades 

do Projeto, possibilitando deste modo uniformizar a linguagem utilizada de acordo com a 

faixa etária. A temática do corpo e a sexualidade mostra-se como tema recorrente em 

todos os grupos, atendendo as solicitações dos adolescentes entre as temáticas para 

serem abordadas.   

 

Resultados e discussão  

O público alvo do projeto concentra-se na faixa etária entre 11 e 14 anos de idade e o 

sexo feminino é predominante, embora adolescentes de ambos os sexos sejam 

convidados. Tornou-se notório durante o andamento das atividades a importância dada 

pelos adolescentes ao corpo, independente de ser o seu ou o do sexo oposto, na busca 

em descobrir a sexualidade. Tal interesse levou os petianos a trabalhar questões de 

autocuidado, visando promover nos adolescentes a autonomia de decisão sobre o 

cuidado com seu corpo e práticas sexuais seguras.   
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Segundo um estudo realizado em uma escola da região sul com 117 adolescentes 

participantes de oficinas sobre sexualidade, constata-se que o conhecimento das 

meninas sobre o período fértil é pequeno (38,3%) antes da realização das atividades, mas 

após as oficinas encerrarem aumentou para 66,7%, mostrando que o conhecimento 

aumentou entre as garotas (CAMARGO, E. A. I.; FERRARI, R. A. P., 2009). Observa-se 

grande similaridade destas oficinas com o projeto adolescer, o qual tem revelado à nós 

educadores da área da saúde resultados positivos durante nossas experiências com os 

adolescentes. É perceptível as diferenças entre as dúvidas de meninos e meninas sobre 

a questão do corpo e sexualidade. Por conta disso, em alguns encontros buscamos 

dividimos o grupo em turmas de meninos e meninas, reforçado por solicitação das 

meninas, pois segundo elas, desta forma, sentiam-se mais a vontade para questionar 

sobre o tema.  

O trabalho com os adolescentes consistiu em transmitir informações a respeito dos 

métodos contraceptivos adequados aos adolescentes, explicitando o que são, qual é a 

importância de cada um deles, como e quando utilizar e riscos que eles podem trazer; 

além disso, procurou-se deixar claro que nem todos os métodos de contracepção 

previnem doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).Para a prevenção destas, é 

indispensável o uso da camisinha, pois apenas ela previne contra as DSTs. . As 

dinâmicas, na oficina relatada, se deram pelo jogo “Show do Milhão”, no qual elaboramos 

perguntas sobre corpo e sexualidade. Além disso utilizamos modelos anatômicos de 

órgãos genitais masculino e feminino para explicar sobre os órgãos sexuais 

(desenvolvimento, mudanças na adolescência, higiene), relação sexual e como ocorre à 

concepção. . As adolescentes relataram casos de pessoas conhecidas que engravidaram 

nesta fase de vida, permitindo assim, que discutíssemos as vantagens e desvantagens 

de engravidar na adolescência. Encerramos a dinâmica presenteando a equipe 

vencedora do jogo, como forma de gratificação pelo empenho e participação.  

  

Conclusão  

Diante da experiência vivenciada, percebe-se a importância da prática do diálogo e da 

educação em saúde com jovens nessa fase de vida, por meio da escuta, do vínculo e do 

diálogo. Estes foram instrumentos relevantes nesse processo de reflexão e aprendizado 

oportunizado pelo projeto.   
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Planeja-se desenvolver, por meio da conservação do presente projeto, ações reflexivas 

que auxiliem na qualificação profissional na área, bem como colaborar em uma melhor 

formação cidadã aos adolescentes, além da autonomia para que suas opções e decisões 

sejam tomadas com responsabilidade e de forma consciente.  

Tal projeto tem contribuídopara que os adolescentes sejam multiplicadores dos 

conhecimentos adquiridos também junto a seus pares no meio social onde vivem.  
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Resumo 

Diante do déficit do número de doações de sangue nos hemocentros, o projeto 

Circulação traz uma proposta que visa estimular a cidadania através da doação de 

sangue e da realização do cadastro do doador de sangue e medula óssea. Com o intuito 

de criar um hábito e fazer da doação de sangue uma participação efetiva e contínua da 

sociedade o projeto tem realizado juntamente com o Hemocentro da cidade de Santa 

Maria-RS, duas ações anuais de coleta de sangue e efetivação de novos cadastros. As 

coletas ocorrem em uma unidade móvel instalada no Campus da UFSM com a 

colaboração dos acadêmicos petianos. As atividades acadêmicas de natureza coletiva e 

interdisciplinar propostas neste projeto contribuem diretamente na saúde da sociedade e 

estimula a atuação dos alunos pautada na cidadania, desenvolvendo habilidades de 

trabalho em grupo e de responsabilidade e comprometimento do petiano.  

 

Palavras-chave: Doação Sanguínea; Doador; Estratégias para Doação; Hemocentro; 

Motivação. 

 

Introdução 

Na área da saúde, embora a ciência tenha avançado muito e tenha feito várias 

descobertas, ainda hoje não foi encontrado um substituto para o sangue humano, assim  

quando uma pessoa precisa de uma transfusão sanguínea, ela só pode contar com a 

solidariedade de outras pessoas (MOURA et al, 2006). Segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), “são realizadas um total de 92 milhões de doações de sangue por ano 

em todo o mundo” (FSFX, 2014). Os últimos dados apresentados pelo Ministério da 

Saúde mostram que “1,9% da população do Brasil, ou seja, 3,6 milhões de pessoas 

doam sangue com freqüência” (Portal Brasil, 2011). Embora esteja dentro dos padrões 

estipulados pela OMS, o ideal é que 3% da população, o que corresponde a 5,8 milhões 

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

335



 

 

de pessoas, seja doadora para suprir toda a demanda (COLSAN, 2014). No Rio Grande 

do Sul a taxa de doação de sangue entre 2010-2012 foi em média 2,29% (Caderno de 

informação sangue e hemoderivados, 2014). 

A cidade de Santa Maria possui uma grande estrutura de saúde referencial na região. 

Esses centros de saúde recebem emergências, realizam cirurgias, tratam pessoas com 

câncer, entre diversos outros serviços, necessitando de um banco de sangue com 

estoque suficiente. Assim algumas estratégias como a capacitação dos profissionais da 

saúde que atuam junto ao doador, à educação e parcerias com os diferentes setores da 

sociedade podem aumentar a doação de sangue por parte da população, (Godim, 2007).  

Além de sangue, os pacientes necessitam de plaquetas e também, em alguns casos, de 

doação de medula óssea. Infelizmente não há uma cultura para a doação de sangue pela 

população, assim, o trabalho de conscientização, divulgação e motivação para a doação 

de sangue está sendo feito no Projeto Circulação. A facilitação do acesso através de uma 

unidade móvel e a motivação pode funcionar como incentivo inicial para que mais 

pessoas sejam doadoras periódicas. 

 

Material e métodos 

Este projeto multidisciplinar teve início através da formulação de uma campanha de 

conscientização em 2012. Para tanto, através de reuniões administrativas do Projeto 

Circulação foram elaborados folhetos, divulgadas informações nas redes sociais sobre a 

importância da doação no auxílio às pessoas necessitadas de sangue e plaquetas nos 

hospitais, bem como quais são os requisitos de saúde necessários para se tornar um 

doador. Foi estabelecida uma parceria com o Hemocentro Regional de Santa Maria, onde 

são reservadas previamente duas datas anuais para a disponibilização da unidade móvel 

de saúde, que é instalada nas dependências da UFSM, e para que assim então ocorra a 

ação do projeto. Além da campanha, os petianos tiveram como atividades também 

verificar o lugar que atende as necessidades desta instalação, pedir autorização para a 

prefeitura do Campus e trabalharam no local auxiliando no preenchimento de cadastros e 

esclarecimentos para o público em geral. Os Grupos PET envolvidos na organização e 

nas ações são: PET Enfermagem, PET Sistemas de Informação, PET Comunicação 

Social, PET Odontologia, PET Matemática, PET Física, PET Biologia, PET Agronomia. 

 

Resultados e discussão 
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Desde 2012, estima-se que o projeto Circulação tenha alcançado mais de 250 cadastros 

de doadores de sangue por ano, coletado de mais de 160 bolsas de sangue por ano e 

auxiliado na aquisição de cerca de 300 cadastros de doadores de medula óssea por ano, 

totalizando em torno de 750 e 900 novos cadastros para doação de sangue e medula 

óssea e 360 bolsas de sangue. Ao se observar que todas estas pessoas que tiveram 

contato com o projeto foram esclarecidas quanto à importância da doação no auxílio às 

pessoas, bem como quais são os requisitos de saúde necessários para se tornar um 

doador, pode-se considerar que estas ações têm atingido uma das estratégias para a 

promoção da doação de sangue altruísta. Uma vez que mensagens frequentes que 

informam e motivam a doação de sangue incitam à solidariedade ajudam a desenvolver 

confiança, estimulando a criação do hábito da doação (Giacomini L., Lunardi Filho WD, 

2010).  

Esta ação multidisciplinar desenvolvida pelos grupos PET, da UFSM tem, além de 

coletado as bolsas de sangue, gerado uma campanha motivacional e educativa cíclica 

que auxilia na fidelização do doador, incentivando o sentimento de solidariedade. Pois já 

é conhecido que as campanhas são estratégias pontuais que ocorrem por um 

determinado tempo e por alguma razão específica, e geralmente, apresentam resultados 

satisfatórios (Rodrigues, 2011). 

A frequência da realização da ação, acorrendo 2 vezes ao ano,  embora ainda seja 

tímida, incentiva a fidelização do doador  e proporciona um   rompimento com os velhos 

modelos de captação de sangue, segundo os quais o doador só é convidado a doar 

quando alguém da família precisa (AMORIM FILHO, v.1, 2000). 

A presença da unidade móvel de saúde dentro do campus da Universidade pode ser 

avaliada como um fator facilitador da captação e fidelização de doadores de sangue, uma 

vez que as pessoas não precisam fazer maiores deslocamentos para efetivar seja a 

doação, seja o cadastro. Este projeto também proporciona ao grupo atuar em ações 

sociais, desenvolvendo atividades relacionadas à autonomia, planejamento, trabalho em 

equipe interdisciplinar, estabelece compromissos éticos e sociais que contribuem para a 

formação e futura atuação profissional dos acadêmicos. 

Conclusão 

O projeto vem sendo executado há três anos, sendo que cada nova edição proporciona 

excelentes resultados que sedimentam a parceria com o Hemocentro Regional de Santa 

Maria, este destaca que devido aos bons resultados obtidos e ao impacto que tem gerado 

na sociedade, há grande interesse em dar continuidade à mesma. Desta forma, este 

projeto terá continuidade sob responsabilidade dos grupos PET, sempre buscando 
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melhorar os resultados obtidos, foi elaborado um Manual que contém as informações 

necessárias para o desenvolvimento da ação, solucionando possíveis dúvidas, bem 

como, servindo de auxílio para os novos petianos que entrarem no projeto.    As 

atividades e ações acadêmicas de natureza coletiva e interdisciplinar propostas 

contribuem diretamente na saúde da sociedade e estimulam uma atuação dos alunos 

pautada na cidadania, desenvolvendo habilidades de trabalho em grupo e de 

responsabilidade e comprometimento do petiano. 
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Resumo 

As oficinas da cultura gaúcha foram realizadas com o intuito de promover integração 

entre universitários pertencentes a grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) de 

diferentes estados brasileiros, participantes do XIX Encontro Nacional de grupos PET, 

proporcionando atividades que promovessem a cultura do Rio Grande do Sul, através de 

diversas vivências representativas da tradição gaúcha. Foram realizadas 4 oficinas, 

sendo que a primeira trabalhou curiosidades e dicas sobre o modo de preparo do 

churrasco; a segunda abordou a história do Truco, seu objetivo e regulamento; na 

terceira foi apresentada a história da colonização gaúcha, da indumentária e 

propriamente da dança tradicional Gaúcha; Na quarta, foram as  características do 

chimarrão. Ao total participaram 270 petianos, sendo que no final de cada oficina houve 

uma avaliação por parte do participante e outra por parte dos organizadores da oficina. 

Após a análise dos questionários, o Grupo PET-Odontologia pode inferir que os 

participantes ficaram satisfeitos. 

 

Palavras-chave:  

Rio Grande do Sul; integração; identidade; PET; culinária;  

 

Introdução 

O Rio Grande do Sul embora seja considerado um estado único, apresenta uma cultura 

bastante diversificada oriunda da ação humana imigratória (Italianos, alemães, 

portugueses, entre outros) que ocupou e organizou o seu território até o século passado.  

Assim a partir das bases socioculturais que configuraram o espaço riograndense o 

gaúcho apresenta particularidades próprias do contexto regional, isto é existem “vários” 
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gaúchos, diferenciados por algumas peculiaridades, mas que mantém traços comuns, 

relativos ao tradicionalismo e ao nativismo (NETO e BEZZI, 2008). 

A figura do gaúcho tradicional está relacionada predominantemente ao meio rural 

representada pelo gaúcho vestido pela indumentária própria, ligado ao seu cavalo, a lida 

do campo, corajoso e destemido. Entretanto, na sua representação mais citadina tem se 

restringido as dimensões relacionadas à produção musical, rica, porém focada em 

eventos festivos e a hábitos e práticas que transcendem o âmbito do “gauchesco” como o 

churrasco e o chimarrão (FREITAS e SILVEIRA, 2004). 

 Ao observar-se que a cultura gaúcha é bastante rica, mas que se encontra um tanto 

distante da grande maioria das regiões brasileiras, o grupo PET Odontologia realizou 

atividades de integração dos participantes do XIX Encontro Nacional de Grupos PET 

promovendo diferentes aspectos representativos da cultura do Rio Grande do Sul, 

através de diversas oficinas que abordaram os seguintes temas: churrasco, truco 

gaudério, a dança tradicional gaúcha e o chimarrão. 

Material e métodos 

As oficinas da cultura gaúcha foram criadas para o ENAPET 2014, o evento foi realizado 

em Santa Maria e contou com a participação ativa de todos os petianos da UFSM. O 

PET-odontologia ficou responsável pela organização da programação técnico-científica 

do evento e, especificamente, pelas oficinas. Estas requereram tempo e planejamento 

dos organizadores, foram realizados estudos referentes à cultura gaúcha e pesquisas 

mais aprofundadas sobre a história do chimarrão, churrasco, danças tradicionalistas, e 

jogo de truco. Diversos pilotos foram realizados com o objetivo de capacitar os petianos a 

atuar na oficina como tutores. Foi programado que estes tutores seriam responsáveis por 

fornecer o conhecimento teórico para o grupo através de breves palestras, demonstrar as 

técnicas utilizadas em cada tema abordado e posteriormente proporcionar aos 

participantes a aplicação destes conhecimentos discutidos na prática, construindo, desta 

forma o aprendizado.  

 As oficinas ocorreram no turno da tarde e foram divididas em 3 rodadas, para melhor 

aproveitamento dos participantes, exceto a oficina do churrasco que contou com uma 

rodada apenas. 

Oficina do chimarrão:  

Primeiramente, o curso foi introduzido com uma apresentação de slides, contendo um 

breve histórico da origem do Chimarrão, curiosidades, características principais, e por fim 

um tutorial do modo de preparo. Após, começou a parte prática do curso, onde um 

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

341



 

 

coordenador demonstrou ao vivo como fazer o chimarrão, para que os participantes 

reproduzissem o mesmo. 

Ao final da oficina, foi distribuído um folheto aos participantes, demonstrando como fazer 

o chimarrão. Os materiais necessários para a execução de cada rodada dessa oficina 

foram 80 cuias, 80 bombas para chimarrão, 5 garrafas térmicas e erva-mate. 

Oficina do churrasco: 

Foi ministrada em uma única sessão que contou com a participação de 36 pessoas. No 

primeiro momento, foi apresentado ao público, com auxílio de slies uma breve história 

história do churrasco, tipos e localização de carnes comumente usadas no churrasco, 

curiosidades e dicas de preparo. Em um segundo momento, ocorreu a demonstração 

prática do corte da carne, preparo do fogo, tempo e maneira de preparar um churrasco 

típico gaúcho. Por fim, os participantes foram convidados a saborear o churrasco. Os 

materiais necessários para a execução dessa oficina foram: carne, carvão, sal, facas, 

espetos e projetor. 

Oficina da dança tradicionalista: 

Primeiramente foi realizada uma breve apresentação em slide sobre a história da 

colonização gaúcha, da indumentária e propriamente da dança tradicional Gaúcha. Após, 

todos os petianos presentes foram convidados a aprender a dançar uma das famosas 

danças do nosso estado. Após o término da oficina, cada participante recebeu um folheto 

informativo sobre a cultura gaúcha e curiosidades sobre o estado. Os materiais 

necessários para a execução dessa oficina foram saias rodadas para a prática da dança 

gaúcha, projetor e aparelho de som. 

Oficina do jogo de truco gaudério: 

A princípio houve uma apresentação de slides que abordou a história do Truco, seu 

objetivo e regulamento. sendo que os participantes foram. Todos os participantes 

receberam um folheto informativo que continha as regras do jogo e algumas dicas, e 

posteriormente foram convidados a jogar uma partida. Os materiais necessários para a 

execução dessa oficina foram baralhos de cartas espanhois, caixas de fósforo, folhas A4 

e projetor. 

Ao final das oficinas, cada participante recebeu um questionário que deveria ser 

respondido, de forma anônima. Além disso, a interatividade dos participantes nessa 

atividade também foi avaliada pelos organizadores mediante um questionário específico. 

Todos os quesitos tiveram avaliação positiva, o que mostra que todos os participantes 

das oficina estavam satisfeitos ao final de sua realização. 
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Resultados e discussão 

Esta atividade proporcionou aos participantes ampliar os conhecimentos a cerca da 

cultura gaúcha bem como vivenciar os hábitos bastante difundidos na cultura gaúcha 

como a dança típica, que está sempre presente nos bailes e festas comemorativas e o 

truco gaudério muito jogado, inclusive no meio universitário. Estas oficinas possibilitaram 

a construção do conhecimento a respeito do chimarrão e do churrasco, oportunizando o 

ato de fazer e consumir o chimarrão e o churrasco tal e qual são realizados pelos 

gaúchos.  Todas estas atividades foram programadas para serem realizadas de forma 

descontraída para que todos os envolvidos (organizadores e participantes) interagissem 

possibilitando maior integração entre os grupos PET.  

Os integrantes do PET-Odontologia desenvolveram habilidade para falar em público, 

trabalhar em equipe, criatividade e pró-atividade para gerenciar pessoas. Os resultados 

coletados dos questionários respondidos pelos participantes foram os seguintes: Dos 270 

participantes, 90% responderam aos questionários elaborados pelos organizadores. 

Desses 90%, 99% dos participantes acharam interessante as oficinas, 97% dos 

participantes disseram que vão aplicar o que aprenderam nas oficinas no seu cotidiano e 

97 % dos participantes disseram que os conteúdos foram aplicados com clareza. Diante a 

avaliação das fichas respondidas pelos participantes percebemos a notável aprovação 

dos temas abordados nas oficinas, cada oficina que foi desenvolvida proporcionou aos 

participantes uma atividade que o possibilitou levar um pouco da cultura Gaúcha na sua 

bagagem cultural. 

 

Conclusão 

Esta atividade proporcionou aos petianos uma experiência diferenciada e única, pois ao 

desenvolverem esta oficina os alunos exercitaram algumas habilidades fundamentais 

para o petiano, como: trabalhar em equipe, falar em público, ser criativo e organizar 

dinâmicas de grupo. Além da interação com diferentes grupos PET que estiveram no 

evento. As oficinas realizadas foram um sucesso, pelo que foi avaliado nos questionários 

que foi entregue ao público alvo. Os participantes se sentiram satisfeitos com a 

possibilidade de ter esse momento de descontração e lazer e concluíram também que 

essa atividade foi fundamental para promover a interatividade entre os diferentes grupos 

PET. Quanto aos organizadores do evento, alcançamos um objetivo inusitado: a 
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satisfação e entusiasmo que os participantes das oficinas demonstraram durante a 

realização das mesmas. 
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Resumo

Fatores  socioeconômicos  negativos  contribuem  para  um  declínio  nas  condições  de

saúde, assim a população carente é mais vulnerável a doenças crônico-degenerativas

(DCD), principalmente as doenças cardiovasculares (DCV).  O Grupo PET Fisioterapia

realiza atividade denominada “Saúde no Bairro”, com o intuito de realizar a promoção de

saúde aos moradores de um bairro do município de Uruguaiana, que apresenta baixo

índice  socioeconômico.  São  realizadas  atividades  semanais,  onde  são  coletados  os

dados e passadas informações de saúde em um modo geral e também realizada aferição

de pressão arterial  dos  moradores  que aceitam participar  da atividade proposta  pelo

grupo.  

 

Palavras-chave: baixo  índice  socioeconômico;  doenças  cardiovasculares;  hipertensão

arterial sistêmica; prevenção; qualidade de vida.  

 

Introdução 

Conhecer a população, onde está inserida e suas carências possibilita a construção de

estratégias  que  possam  suprir  suas  necessidades.  Considerando  que  fatores

socioeconômicos  negativos  contribuem  para  um  declínio  nas  condições  de  saúde,

inferese que populações carentes  podem possuir  maior  risco de desenvolvimento  de

doenças  crônico-degenerativas  (DCD),  principalmente  as  doenças  cardiovasculares

(DCV). Sendo estas configuradas como a principal causa de morte no mundo e no Brasil,
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confirmado por dados da World Health Organization (2013) que estima que cerca de 17

milhões de mortes por ano são por DCV e representou no Brasil em 2012, 20% da causa

de óbitos. Destaca-se neste grupo de doenças, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)

que é um dos acometimentos mais frequentes na população, sendo um importante fator

de risco para desenvolvimentos de outras doenças como AVE e Infarto.  Analisando os

altos  níveis  de  morbidade  e  mortalidade,  surge  a  importância  da  elaboração  de

intervenções educativas a fim de promover saúde e prevenir essas doenças, sobretudo

em áreas de vulnerabilidade social. 

 

Material e métodos 

O grupo PET Fisioterapia realiza uma atividade denominada Saúde no Bairro, com intuito

de conhecer a realidade social  dos moradores dos bairros populares do município de

Uruguaiana/RS,  realizar  a  promoção  de  saúde  e  prevenção  de  doenças.  Esta  ação

inicialmente foi realizada no bairro São Cristóvão de 2011 a 2013, e atualmente acontece

no bairro Nova Esperança, na região mais desfavorecida economicamente deste bairro,

chamada  informalmente  de Morro  do  Piolho.  Ambos  locais  foram  escolhidos  por

apresentarem os menores índices socioeconômicos do município. São realizadas visitas

semanais,  aos  sábados  pela  manhã,  onde  através  da  abordagem  interpessoal  os

petianos, quando autorizados, entram nas residências e aplicam um questionário com

intuito  de  avaliar  os  dados  habitacionais;  socioeconômicos  e  saúde  dos  indivíduos

Também, era aferida a pressão arterial e distribuídos folders, confeccionados pelo grupo.

Inicialmente os folders explicavam sobre a HAS, entretanto após conhecer a população

percebeu-se a necessidade de aperfeiçoar o questionário e folder abordando diferentes

questões sobre saúde, além de incluir testes vasculares e respiratórios, que detectam

sinais de doenças. Além disso, foi confeccionada uma carteirinha, na qual são registrados

os  dados  pessoais  e  dados  de  aferições  de  pressão  arterial,  permitindo  melhor

acompanhamento e controle da população participante dessa atividade. 

 

Resultados e discussão 

Dos 700 indivíduos avaliados, 55,6% frequentam o posto de saúde e 78% consultaram no

último ano. 48,5% possuem alguma doença, sendo que 45% destas são DCV, 41,3%

fazem tratamento e 43,3% utilizam medicamento regularmente. Quanto à escolaridade,
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52,6% possuem  ensino  fundamental  incompleto  e  apenas  0,8% tem  ensino  superior

completo.  

A incidência de DCD tem aumentado muito e estão diretamente relacionadas com estilo e

qualidade  de  vida.  Há  maiores  taxas  de  adoecimento  e  mortalidade  por  doenças

preveníveis  na  população  de  baixa  escolaridade  e  renda,  consequentemente  menor

acesso aos benefícios da prevenção e tratamento. DRUMMOND et al (1999) relata que

conhecer o perfil sócio demográfico, o uso dos serviços de saúde e o tratamento que

utilizam são imprescindíveis para direcionar intervenções mais eficazes de controle da

doença. Considerando que as transformações no estilo de vida e educação em saúde

podem  ser  eficazes  para  a  redução  dos  índices  de  DCV,  surge  a  importância  de

programas  de  informação  em  saúde  na  prevenção  de  doenças  e  evidencia-se  a

necessidade de ações que visam melhorar a qualidade de vida. 

 

Conclusão 

Vendo  que  grande  parte  da  população  avaliada  possui  alguma doença,  e  pode  não

conhece-la  adequadamente,  destaca-se  a  importância  da  informação  em  saúde  na

prevenção  de  diversas  enfermidades.  Assim,  comprova-se  a  necessidade  de  outras

ações para promoção da saúde e prevenção de doenças.  
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Resumo 

Uma universidade pública deve ser fonte geradora de conhecimento, opiniões e formar 

indivíduos com grande capacidade crítica e reflexiva, levando conhecimentos que vão 

além da sala de aula. Proporcionando um enriquecimento pessoal e ético, que serão de 

suma importância para que se tenha uma formação humana e social dos acadêmicos. 

Tendo isso em mente o PET Fisioterapia realiza mensalmente, desde 2011, a atividade 

“Toró de Ideias” que é aberta a comunidade e consiste em livre discussão de temas de 

relevância social, que são previamente decididos para que todos possam estudar sobre o 

assunto. Em discussões onde a política é comumente abordada o que promove uma 

ampliação do pensamento político que melhora a visão dos aspectos educacionais, 

profissionais e sociais, os quais são indispensáveis para uma formação humana e social 

dos acadêmicos. 

 

Palavras-chave: “desenvolvimento humano”; “discussão”; “formação cidadã”; “reflexão”; 

“senso crítico”.  

 

Introdução 

A Universidade deve ser fonte geradora de conhecimento, opiniões e formar indivíduos 

com grande capacidade crítica e reflexiva. Este importante papel vai além da formação 

tecnicista, pois nele destaca-se o compromisso com o desenvolvimento humano e social. 

É necessário que tenhamos, dentro do ambiente universitário, o desenvolvimento de um 

local de debate / exposição de ideias, para auxiliar a formação de profissionais e 

cidadãos com grande capacidade de refletir sobre as situações que vivenciam, criticá-las 
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e transformá-las. Sendo assim, este trabalho visa demonstrar a importância da atividade 

denominada “Toró de Ideias”, realizada pelo Grupo PET Fisioterapia, a qual tem por 

objetivo aprimorar a formação profissional e cidadã, desenvolver o senso crítico e 

reflexivo e permitindo ao indivíduo uma formação diferenciada, estimulando-o a cumprir 

com seu papel de cidadão que atua como agente transformador da sociedade. 

 

Material e métodos 

O mercado atual precisa, e requer profissionais com qualidades diversificadas, que sejam 

ativos, que sejam capazes de tomar decisões por conta própria, que saibam usar da 

criatividade para solucionar problemas, e isso não se aprende somente em  sala de aula.  

A atividade “Toró de Ideias”, realizada mensalmente desde 2011, com duração 

aproximada de 2 horas, é desenvolvida pelo Grupo PET Fisioterapia e aberta para toda 

comunidade acadêmica, Esta atividade consiste na livre discussão de temas variados, 

escolhidos previamente em reuniões do grupo, para que todos possam estudar sobre a 

temática sempre buscando entender todos os ângulos que envolvem a discussão do 

assunto. Nesta ocasião o tema escolhido é debatido por todos os integrantes do grupo e 

demais pessoas com interesse em participar, sem que seja delimitado certo e errado ou 

caminhos/tópicos a se seguir, a discussão é livre e deve perpassar todos os pontos de 

vista relacionados ao tema proposto. 

Reconhecemos que é através da busca e da leitura de desconhecidos e variados temas 

que pode-se formar cidadãos críticos, o que torna o indivíduo capaz de compreender a 

sociedade onde vive, sabendo, portanto, como discutir e lutar por seus direitos, uma vez 

que se tornará ciente deles. 

 

Resultados e discussão 

Durante os 4 anos de atividades do PET Fisioterapia já foram realizados 41 Torós de 

Ideias, com uma média de 10 petianos participando ativamente das discussões. Já foram 

debatidos temas como: “MST e Reforma agrária”, “Literatura brasileira”, “Nazismo e a 

segunda guerra mundial”, “Eutanásia/morte digna” e “Expansão da Educação”. 

Nas discussões a política está diretamente envolvida, proporcionando aos participantes o 

exercício do pensamento crítico e reflexivo sobre questões político-sociais. Essa 

ampliação do pensamento político melhora a visão quanto aos aspectos educacionais, 

profissionais e sociais, aumentando a sensibilidade frente a essas questões e 

incrementando a capacidade de refletir, criticar e sugerir soluções. Além disso, os 

participantes tornam-se mais desinibidos, perdendo o medo de manifestar suas ideias e 
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de se posicionar criticamente frente a outras ideias. Observa-se ao decorrer do tempo 

uma melhora na comunicação, tornando-se mais fácil falar frente a um grupo de pessoas, 

inclusive frente a opiniões opostas.  

Aumentando assim, a capacidade de refletir sobre as questões que nos cerca, tendendo 

a haver um aumento do grau de insatisfação com as coisas que consideramos incorretas, 

que por sua vez gera luta pela transformação da realidade em que estamos inseridos. 

 

Conclusão 

Essa atividade ressalta a importância social dos profissionais, especialmente aqueles 

formados pela Universidade pública, pois além de proporcionar a busca por novos 

conhecimentos, que vão além da sala de aula, proporciona um enriquecimento pessoal e 

ético, os quais são indispensáveis para uma formação humana e social dos acadêmicos. 

Ainda pode-se frisar o tecnicismo ainda muito presente nos cursos da área da saúde, a 

“biologização” dos conteúdos ditos importantes para a formação acadêmica. Assim como 

propostas já elaboradas por universidades a atividade Toró de Ideias tem o objetivo de 

quebrar com esse padrão e formar profissionais críticos, os quais realmente façam a 

diferença no local onde vivem.  
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                                                  Resumo 
 

As  mudanças que vêm  ocorrendo no cenário sócio-político-econômico  brasileiro  nas 

últimas décadas têm dado espaço à expansão e ao fortalecimento das organizações sem 

fins lucrativos, entidades que compõem o Terceiro Setor(Borba et al., 2004). Diante disso, 

o grupo PET, em sua essência, se encaixa neste setor ao trazer este trabalho. O projeto 

tem por objetivo atender necessidades sociais que estão ao alcance do grupo. O trabalho 

iniciou-se no ano de 2014 e atendeu as seguintes entidades, Lar Preservação da Vida e 

Recanto Espírita Somos Todos Irmãos, responsáveis em atender diariamente as 

necessidades de crianças e jovens da cidade de Maringá e região. A elaboração deste 

projeto se baseia diretamente na solidariedade que se pretende difundir na comunidade 

acadêmica e externa. Além disso, está ação tem o intuito de chamar atenção de todos 

para os problemas sociais desconhecidos e mostrar que é possível afetar positivamente 

parte da população. 
 
 

Palavras-chave: Ação social; Caridade;Entidades; Solidariedade; Terceiro 
setor; 

 

 
 

Introdução 
 

Atualmente, o Terceiro Setor atua atendendo as demandas sociais sem ligação com o 

Estado, nem objetivada ao lucro. Dentro disto, Fischer define o Terceiro Setor como o 

espaço composto por organizações privadas, sem fins lucrativos, cuja atuação é dirigida 

a finalidades coletivas ou públicas. Ainda que historicamente a formação deste setor seja 

majoritariamente de fundações religiosas, o desenvolvimento da mesma evoluiu e hoje 

compõe-se também de organizações não-governamentais, entidades de iniciativa 

empresarial e paraestatais, fundações beneficentes, entre outras(Borba et al., 2004)..
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O grupo PET na forma de entidade paraestatal, ou seja, a administração do grupo ligada 

indiretamente ao governo, percebeu a importância de um projeto social. Os membros 

acreditam que ao ajudar no desenvolvimento destas ações contribuem para a melhoria 

de  sua  região.  Há  ainda,  perspectiva  de  que  se  possam  incentivar  outras  ações  e 

projetos  como  este  e  atingir  positivamente  o  maior  número  de  pessoas  carentes 

possíveis. 

Diante disto, o grupo buscou atingir inicialmente crianças e jovens adolescentes carentes, 

suprindo  não  apenas  suas  necessidades  básicas,   mas  também  afetiva.   O   Lar 

Preservação  da  Vida  é  uma  ONG  que  abriga  crianças  até  seis  anos,  gestantes  e 

mulheres que sofrem  de violência,  localizado  na região  sul  de  Maringá.  O  Recanto 

Espírita Somos Todos Irmãos é uma instituição que oferece o acolhimento diário para 

crianças até doze anos, localizada na região Sudeste de Maringá. A instituição tem a 

finalidade de dar produtividade para o dia dessas crianças, ao evitar a proximidade delas 

com a marginalidade. 
 
 

Material e métodos 
 

O projeto se iniciou como resultado da atividade de recepção de calouros, denominada 

Quicalourada, quandose arrecadou alimentos não-perecíveis. Como de costume o PET- 

Química entregaria os alimentos em algum lar de idosos. Contudo, quando foi observado, 

a grande arrecadação de litros de leite, a ideia tomou outra direção, a qual gerou o 

projeto. 

O Lar Preservação da Vida, embora encontrado por acaso, via Internet, superou as 

expectativas e deu novas perspectivas para o futuro projeto. O PET-Social, como foi 

chamado no início, se tornou a partir disto um projeto fixo no planejamento deste grupo, o 

PET-Solidário. Além da entrega dos alimentos, o PET-Química desenvolveu no abrigo o 

Show da Química, para o entretenimento não apenas das crianças, mas também das 

mães e funcionárias presentes. Para a maior compreensão de todos, buscou-se adaptar 

a explicação dos experimentos, que se baseou em apresentação de técnicas simples, 

como a sublimação do iodo, até reações mais elaboradas como a do permanganato e 

ácido sulfúrico. 

A segunda edição do PET-Solidário foi realizada no Recanto Espírita Somos Todos 

Irmãos, uma instituição que atende crianças no contra turno de suas aulas e oferece 

atividades complementares, como o reforço escolar. Além disso, a instituição tem um 

grande histórico por seu acolhimento, que proporciona não só atividades educativas, mas 

também alimentação, recreação e assistência social, como psicólogos.
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O projeto foi desenvolvido de acordo com o número e idade de crianças. Foram divididos 

grupos de mesma faixa etária e realizada uma gincana educativa de perguntas e 

respostas sobre conhecimentos gerais de acordo com a idade dos participantes, onde 

quem errasse a resposta levava uma torta na cara do seu adversário. Intercalado a isso, 

havia outras brincadeiras como desafios, por exemplo: corrida do saco, ovo na colher e 

outras. Após o término da gincana, o grupo serviu um lanche, e também picolé e algodão 

doce para as crianças, com o patrocínio de professores do Departamento de Química. 

Para encerrar, o show da química foi apresentado para as crianças do recanto, contudo 

com uma maior adaptação que o anterior, para propiciar maior diversão para as crianças 

e compreendido no nível que estava sendo trabalhada. Assim um teatro que interligava 

todos  os  experimentos  foi  apresentado,  contendo  ainda  muita  música  e  “efeitos 

especiais” para animar o nosso público. 
 
 

Resultados e discussão 
 

Acredita-se que o projeto em si foi de grande importância para todos envolvidos, visto a 

recepção que se teve pelas mesmas. Isto demonstra a enorme capacidade de qualquer 

grupo se envolver neste tipo de projeto e exercer o papel de expandir e fortalecer o 

Terceiro Setor citado. 

A receptividade dos envolvidos no primeiro PET-Solidáriofoi de grande importância para 

incentivar a permanência do projeto. No Lar, além das crianças, foi possível entreter 

mães adolescentes, que lidam comuma gravidez indesejada ou até mesmo resultado de 

uma violência sexual. Assim, o grupo PET-Química acredita que alterar a rotina dessas 

pessoas, proporcionou motivação e alegria, sendo demonstrado na grande curiosidade e 

diversão com o Show da Química.Pela adaptação dada ao show, o grupo avaliou muito 

positivo a experiência em formular a modificação, uma vez que esta desenvolve a 

capacidade de criatividade e desempenho dos envolvidos. Do mesmo modo, concluímos 

que  auxiliamos  as  crianças  no  desenvolvimento  de  aprendizagem  não  apenas  de 

Química, como também de conhecimentos gerais nas demais brincadeiras desenvolvidas 

no Recanto. 

Também se ressalta como resultado do projeto a proximidade dos petianos com outra 

perspectiva de vida perante histórias impressionantes das abrigadas e até mesmo dos 

funcionários de ambas as instituições.Sendo assim, o projeto deve continuar, visto que 

seus resultados foram bons e melhorou de uma edição para outra, e acredita-se que este 

crescimento venha a ser exponencial.
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Conclusão 
 

O PET-Solidário foi um projeto do PET-Química o qual se focalizou no ato de ações 

sociais. O impacto positivo nas instituições realizadas induz a comoção do grupo para 

incentivar outros grupos e/ou empresas a realizarem este tipo de ação, pois às vezes, 

estas crianças e jovens precisam tão somente de atenção! Parabenizam-se todas as 

instituições e organizações de apoio a estes jovens e conclui-se a importância destes 

para a vida de tantas crianças 
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Resumo 

O objetivo desse estudo foi apresentar, de forma sucinta, a evolução de alguns dos 

principais indicadores que mostram o desempenho da atividade econômica no Brasil, após 

a crise econômica internacional. Embora o Brasil tenha tomado algumas medidas para 

incentivar o consumo, tentando amenizar os efeitos internos da crise externa, os resultados 

de uma possível recuperação estável não se consolidaram. As previsões para 2015 não 

são animadoras. 

Palavras-chave: comércio; indústria; PIB 

Introdução 

Este trabalho mostra os possíveis impactos da crise internacional iniciada em 2008, 

iniciada a partir dos problemas enfrentados pelo sistema financeiro americano, em 

indicadores da economia brasileira como PIB, indústria, consumo, comércio etc. Esta crise 

foi uma das mais importantes enfrentadas pelo sistema capitalista, desde a Grande 

Depressão e ficou conhecida como a crise do subprime. O objetivo do estudo é descrever 

o comportamento de alguns indicadores da atividade econômica no Brasil após o início da 

crise econômica internacional, observando a evolução de algumas variáveis tais como: 

renda; componentes do produto da economia e alguns indicadores do comércio.  

Material e métodos 

Nesse estudo foi realizada uma análise descritiva dos dados relativos à atividade 

econômica brasileira, no período de 2008 a 2014. Os dados aqui utilizados foram obtidos 

junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Resultados e discussão 

Nessa seção busca-se observar o desempenho da economia brasileira a partir da análise 

da evolução do seu produto, do consumo, dos setores e do comércio. 

Produto Interno Bruto (PIB)                                                                                                                                          
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O PIB de uma economia corresponde à totalidade de bens e serviços produzidos por um 

país, dentro de seu território em um determinado período de tempo. Dentre as formas de 

calcular o valor do PIB, destacam-se duas óticas1: a ótica da demanda2 e a ótica do 

produto3. Os Gráficos 1 e 2 mostram a importância de cada um dos componentes no PIB.  

 
Gráfico 1: Participação percentual dos 

componentes do PIB no total do produto em 2013, 

na ótica do produto.  

Fonte: IBGE, Contas Nacionais Trimestrais, 2015. 

Elaboração própria. 

 

Gráfico 2: Participação percentual dos 

componentes do PIB no total do produto no ano de 

2013, na ótica da demanda. 
Fonte: IBGE, Contas Nacionais Trimestrais, 2015. 

Elaboração própria. 

No caso brasileiro, como mostram os Gráficos 01 e 02, na ótica do produto, é o setor de 

serviços que responde pela maior parcela do PIB (58,81%), seguido pela indústria 

(21,19%) e pela agropecuária (4,84%). Na ótica da demanda o consumo das famílias tem 

a maior representatividade (62,62%), seguido pelos gastos do governo (21,97%) e pelos 

investimentos (17,89%). Destaca-se a relevância do consumo da determinação dessa 

ótica, pois se somando os consumos das famílias e do governo tem-se que juntos eles 

representam 84,59% do PIB brasileiro, na ótica da demanda. A partir de 2004 as taxas 

anuais de crescimento do PIB, que podem ser observadas no Gráfico 03, apresentaram 

importantes variações positivas até 2008 (média período 4,8%) e em seguida teve uma 

importante desaceleração4, atribuída à crise econômica internacional.  

Focando a análise em um período mais recente, ou seja, após o início da crise 

internacional, verifica-se que a taxa de crescimento do PIB em 2010 foi de 7,5% (Gráfico 

3). Esse resultado se deve, em grande parte, ao fato de que no ano de 2009 (base para 

                                                           
1 Há mais uma forma de calcular o PIB, ótica da renda, mas essa não será abordada nesse estudo. 
2 Na ótica da demanda ou do dispêndio, considera-se o produto de uma economia como a totalidade dos 

bens e serviços produzidos em um período de tempo, mas que não foram incorporados durante o processo 
produtivo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mensura o produto pela ótica da demanda 
somando os gastos das famílias, da administração pública, ou seja, o governo; o volume de investimentos – 
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) mais a variação dos estoques –; e o saldo da balança comercial que 
corresponde à diferença entre o volume de exportação e de importação. (Paulani e Braga, 2007)   

3 Na ótica do produto o IBGE considera o valor adicionado pelo processo de produção, em cada unidade 
produtiva o computo se dá a partir do total produzido, agregado em três setores da economia: a agropecuária, 
a indústria e os serviços, somado aos impostos (Paulani e Braga, 2007) 

4 A taxa de crescimento média do PIB brasileiro entre 2010 e 2014 foi de 1,6%. 
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comparação) a economia brasileira desacelerou em -0,3%. O país após a crise 

internacional não apresentou mais as taxas de crescimento relevantes como as 

observadas entre 2004 e 2008. 

Gráfico 03: Taxa anual de variação do PIB brasileiro, em relação ao ano anterior 

Fonte: IBGE, Contas Nacionais Trimestrais, 2015. Elaboração própria. 

* Taxa acumulda ao longo do ano para o terceiro trimestre, em relação ao mesmo periodo do ano anterior. 

Verificando a evolução do PIB brasileiro, pelo lado da oferta, pode-se observar no Gráfico 

4 que esse tem sido puxado pelo desempenho positivo de quase todos os seus 

componentes, com destaque para os serviços, como mostra o Gráfico 04. Este cresceu em 

todos os anos, inclusive em 2009, quando todos os demais decresceram. Uma das maiores 

taxas de crescimento foi observada para a indústria no ano de 2010 (10,4%). Isso se deve 

basicamente a dois fatores: foi o setor que mais sentiu a crise em 2009, -5,6%; e, as 

medidas adotadas pelo governo como a redução do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) para alguns itens como automóveis, linha branca, construção civil etc. 

Mas essas medidas não impediram que a indústria apresentasse resultados modestos e, 

inclusive, desaceleração nos anos seguintes.  

 

Gráfico 04: Taxa anual de crescimento do PIB brasileiro e seus componetes, pela ótica da oferta no Brasil 
entre 2008 e 2014  
Fonte: IBGE, Contas Nacionais Trimestrais, 2015. Elaboração própria. 
OBS:em relação a 2014 refere-se somente a taxa acumulada até o terceito trimestre.  

Analisando o PIB brasileiro pela ótica do dispêndio, o Gráfico 5 apresenta o comportamento 

dos componentes da demanda final.  

 

Grafico 05: Taxa anual de crescimento do PIB brasileiro e seus componentes, pelo lado da demanda 
Fonte: IBGE, Contas Nacionais Trimestrais, 2015. Elaboração própria. 
OBS:em relação a 2014 refere-se somente a taxa acumulada até o terceito trimestre.  
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Pode-se verificar a relevância do consumo das famílias, que mesmo a taxas decrescentes 

seus resultados foram sempre positivos, assim como os gastos do governo. Destaca-se 

também o setor externo, principalmente, em relação às importações que tiveram as 

maiores taxas observadas. O investimento foi o componente que apresentou os piores 

resultados, principalmente em 2009 e em 2014. Segundo estimativa divulgada pelo 

Relatório Focus (2015) do Banco Central do Brasil, esse prevê uma retração do PIB 

brasileiro da ordem de 0,5% em 2015. 

COMÉRCIO 

Os dados relativos ao comportamento do comércio5 no Brasil são levantados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e publicados na Pesquisa Mensal de Comércio 

(PMC). A Figura 1 apresenta a taxa de desempenho do Comércio Varejista para o período 

compreendido entre 2005 e 2014. 

 

Figura 1 – Taxa de Desempenho do Comércio Varejista – 2005-2014 – % 

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal de Emprego (2015). Elaboração própria. 

As atividades que mais se destacaram, no período analisado, foram: Móveis e 

eletrodomésticos (04); Equipamentos e materiais para escritório, informática e 

comunicação (06) e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (08) como pode-se verificar 

na Figura 1. De acordo com o IBGE (2015) os resultados de 2009 estão relacionados à 

crise mundial o que explica as baixas taxas de crescimento de todas as atividades do 

Comércio Varejista nesse ano. O bom desempenho do comércio em 2010 se deve aos 

incentivos do governo, tais como: isenção do IPI para a chamada linha branca (fogão, 

geladeira, máquina de lavar roupas, entre outros) que teve início no primeiro semestre de 

2009 e permaneceu até o início do ano de 2014; medidas utilizadas pelo governo federal 

para redução da exclusão digital, o que manteve reduzido os preços de 

Microcomputadores; e, expansão do crédito pessoal. 

                                                           
5 O Comércio Varejista compreende as atividades Combustíveis e lubrificantes (01); Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 
fumo (02); Tecidos, vestuário e calçados (03); Móveis e eletrodomésticos (04); Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria 
(05); Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (06); Livros, jornais, revistas e papelaria (07); e, Outros artigos de 
uso pessoal e doméstico (08). 
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O baixo desempenho em 2014, pode ser atribuído, segundo o IBGE (2014) a fatores como: 

aumento da inflação (IPCA); aumento das taxas de juros (Banco Central); retirada gradual 

dos incentivos fiscais destinados à linha branca; diminuição do ritmo de expansão do 

crédito (Banco Central); e, redução do ritmo de crescimento da massa salarial (PME-IBGE). 

No que se refere à atividade Veículos, motos, partes e peças, ao contrário das demais 

atividades do Comércio, em geral, essa não apresentou problemas em relação ao seu 

desempenho no período pós crise internacional, ou seja, no ano de 2009 cresceu 11,1% 

(IBGE, 2015). Esse resultado se deve ao incentivo governamental para o setor, através da 

redução do IPI para automóveis novos. Essa teve início no começo de 2009 e perdurou 

até o final do ano de 2013. Em 2014 o Instituto estimou que o desempenho da atividade foi 

de -9,4%. A explicação para tal fato foi atribuída à diminuição do ritmo de crédito; a gradual 

retirada dos incentivos via redução do IPI; a elevação da taxa de juros; e, a restrição 

orçamentária das famílias. Para a atividade Material de construção houveram também 

incentivos fiscais oferecidos pelo governo, para uma cesta de produtos da constrição civil. 

Conclusão                                                                                                                                                                     

O objetivo desse trabalho foi analisar, de forma resumida, o desempenho da economia 

brasileira após deflagrada a crise do subprime. Assim, o que se pôde observar em relação 

aos efeitos da crise nas variáveis aqui observadas, foi que a economia brasileira viu a 

produção dos seus setores cair, ainda em 2008 e entrou em recessão em 2009. Embora a 

partir de 2010 os números pareceram mostrar uma recuperação saudável da economia 

brasileira, os indicadores de 2014 e a previsão de crescimento para 2015 mostram o 

contrário.  
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                                                                                             Resumo 
 

Este trabalho tem por objetivo a conscientização da comunidade escolar para o turismo 

histórico do Município de Santa vitória do Palmar, RS - Brasil. A atividade consiste 

em esclarecer aos alunos do 5º ano do ensino fundamental, a importância da 

valorização do patrimônio material e imaterial do município, bem como o conhecimento 

de sua história, oferecendo uma visão sobre temas como patrimônio histórico e cultural, 

preservação e desenvolvimento local, procurando despertar, nos alunos, a valorização e 

o sentimento de pertencimento à cultura da localidade. A ação consiste em aulas 

ministradas aos alunos e distribuição de Kit escolar com ilustrações das potencialidades 

apresentadas. 
 

 

Palavras-chave: Conhecimento; História; Identidade; Turismo; Valorização. 
 

 
 

Introdução 
 

O patrimônio, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura – UNESCO (2007) é o legado que recebemos do passado, vivemos 

no presente e transmitimos às futuras gerações. Sendo assim, conhecer e entender o 

significado do patrimônio é fator imprescindível para que a comunidade atual possa 

valorizar e preservar, resguardando-o, para que seja objeto de uso nas gerações futuras. 

Algo material ou imaterial torna-se patrimônio quando a sociedade reconhece aquele bem 

como importante, havendo relações de valor entre a comunidade e esses bens 

(CAMARGO, 2002). 

O turismo utiliza os patrimônios naturais e culturais como fator de atratividade, 

promovendo o conhecimento acerca desse patrimônio para turistas e residentes, pois 

incentiva a interpretação, a valorização, a recuperação e a conservação dos bens 

materiais e imateriais significativos para as comunidades  locais  (MURTA, GOODEY, 

1995).
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Educação Patrimonial trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho 

educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento 

individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências e 

manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o 

trabalho de Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo 

de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para 

um  melhor  usufruto desses  bens,  e propiciando  a  geração  e  a  produção  de  novos 

conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural (HORTA; GRUMBERG; 

MONTEIRO, 1999). 

O Projeto de Educação patrimonial nas escolas de Santa Vitória do Palmar, RS - Brasil é 

uma atividade que está sendo apresentada aos estudantes do quinto ano do ensino 

fundamental das escolas da rede pública do município. Tem por objetivo trabalhar os 

fundamentos do turismo e do patrimônio histórico e cultural como atrativo turístico através 

do uso de material didático, com conteúdo específico relacionado ao tema; jogos 

interativos e visitação aos locais apresentados em sala de aula. Este trabalho é uma 

iniciativa do Grupo PET/Turismo – FURG em parceria com a Secretaria de Educação do 

município de Santa Vitória do Palmar. Para tanto, o objetivo geral do projeto é articular 

pesquisa, ensino e extensão através do fortalecimento do diálogo sobre a educação 

patrimonial nas escolas da rede pública do município. 

Educar visando formar cidadãos críticos e participativos é uma maneira de envolver os 

educandos nos acontecimentos cotidianos, despertando uma postura ativa e engajada 

sobre as questões sociais. A educação turística vem a somar com esse movimento, já 

que por meio desta apresentamos a importância de se preservar valores referentes à 

cultura e ao meio ambiente natural. Defendemos uma educação turística preocupada 

com a formação dos jovens, visando fornecer conhecimentos que agreguem e, 

consequentemente, complementem a formação básica dos educandos. (FONSECA 

FILHO, 2007). Entende-se que é na escola, que se propaga conhecimentos e 

sociabilidade; sendo assim, este trabalho visa contribuir para que o turismo seja 

desenvolvido, pedagogicamente, proporcionando a ampliação de conhecimentos e uma 

integração do público infantil, com a história, resultando com isso, em uma valorização 

cultural. 
 
 

Material e métodos 
 

A pesquisa caracteriza-se por ser exploratória e descritiva com abordagem 

predominantemente   qualitativa.   Para   a   realização   da   atividade   realizou-se   um
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levantamento bibliográfico sobre o patrimônio histórico e cultural e a história do município 

de  Santa  Vitória  do  Palmar-RS,  editadas  por  historiadores  do  município  e  obras 

referentes ao assunto. As fontes de consulta foram buscadas na Biblioteca Pública 

Municipal, livro Tombo da Igreja Matriz e livro de Atas do Clube Comercial, para o 

levantamento histórico das edificações trabalhadas. 

Este projeto está sendo desenvolvido por acadêmicos do curso de Bacharelado em 

Turismo Binacional da Universidade Federal do Rio Grande FURG, os quais são bolsistas 

integrantes do Programa de Educação Tutorial, PET- Turismo FURG. A pesquisa abarca 

ações de ensino, pesquisa e extensão valorizando a indissociabilidade proposta pelo 

Programa de Educação Tutorial / PET. 

Para a execução do referido projeto elaborou-se um planejamento ao longo do ano de 
 

2013 o qual consistiu, primeiramente, no âmbito da pesquisa, seguido da elaboração do 

material didático e por fim, o contato com o Secretário de Educação. O referido contato 

efetuou-se, com a finalidade, de apresentar o projeto e solicitar a inclusão do mesmo no 

calendário escolar municipal. 

Diante da resposta positiva, elaborou-se um cronograma de execução do projeto o qual 

ficou determinado da seguinte forma: 

1ª encontro: 
 

Encontro  com  alunos  para  apresentação  da  cartilha  e  palestra  sobre  “Educação 
 

Patrimonial” com distribuição do kit escolar. 
 

2º encontro: Momento de atividade lúdica com as crianças. 
 

3º encontro: Realização de city tour pelo centro histórico do município. 
 

4º encontro: Atividade de encerramento. 
 

Com relação ao Kit material escolar, optou-se pela elaboração de uma cartilha com 

conceitos vinculados ao patrimônio e ilustrações referentes ao patrimônio histórico, 

cultural, material, imaterial e natural do município de Santa Vitória do Palmar. Destaca-se 

também a confecção de adesivos, para lápis, contendo logotipos dos museus, adesivos 

com fotos e históricos dos prédios pesquisados para personalizar blocos de anotações e 

adesivos com imagens dos monumentos, caracterizando as réguas distribuídas. 

Para o ano letivo de 2015 os alunos também receberão um caderno de passatempos 

contendo palavras cruzadas, caça-palavras, desenhos para colorir entre outras diversões 

e um jogo da trilha contendo o trajeto com todos os monumentos da praça central do 

Município. 

A distribuição desse material tem como propósito estender o ensino aplicado para as 

famílias e amigos desses estudantes, de forma mais abrangente. Além disso, o manuseio
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do material escolar, pelos estudantes, faz com que as crianças estejam em contato diário 

com as informações passadas em sala de aula. 

Para dar início às atividades, realizou-se um prévio contato com a direção das escolas 

com o intuito de divulgar o projeto e agendar os dias de aplicação das ações propostas. 

As primeiras escolas a serem contempladas com o projeto foram: Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Coronel Augusto Álvaro de Carvalho, localizada no Balneário do 

Hermenegildo, com 07 alunos matriculados no 5º ano e a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Prof.ª Oriete Izidora de Oliveira Garcia situada do Bairro Aviação, com 15 

alunos. Os encontros realizaram-se nos meses de setembro e outubro de 2014, com um 

período aproximado de 03 horas de duração. 
 

 

Resultados e discussão 
 

Em todas as escolas contempladas, analisou-se durante os dois primeiros encontros que 

muitas crianças não conheciam os atrativos turísticos de Santa Vitória do Palmar e, 

também, tinham pouco conhecimento sobre a atividade turística. Através dessa análise 

percebeu-se a importância da realização do City Tour no terceiro encontro, visto que é 

conhecendo o significado dos lugares que se terá respeito por eles. 

Nesse  sentido,  Barretto  (2000)  expõe  que  o  cidadão  deve  reconhecer  como  o 

monumento faz parte de sua história. Somente assim este patrimônio não será alvo de 

vandalismo, pois a pessoa reconhecerá seu significado e terá respeito por ele. 

Para tanto, Moesch e Pinto (2005) ressaltam que o turismo pressupõe o deslocamento 

dos indivíduos, possibilitando um afastamento simbólico do cotidiano e permitindo que os 

moradores conheçam realmente sua cidade a fim de tornarem-se multiplicadores da 

história desta. Segundo Beni (2001) a cidade será interessante para os turistas quando 

for boa também para os moradores. 

Analisando as etapas realizadas, conforme o cronograma apresentado, conclui-se que os 

alunos obtiveram um envolvimento bastante significativo com o tema proposto tendo vista 

o interesse e a participação integral dos alunos através de indagações, interesse e 

interatividade nas atividades realizadas tanto em sala de aula como na visitação ao 

museu e centro histórico. 
 

 

Conclusão 
 

O grupo PET/Turismo tem como meta dar continuidade ao projeto, objetivando atender 

todas as escolas municipais, tanto da área urbana, rural, quanto as que se situam nos
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balneários  e  também  alunos  do  Projeto  Ensino  para  Jovens  e  Adultos  –  EJA, 

intensificando, as ações com a missão de resgatar a identidade da comunidade local. 

Espera-se que este trabalho venha a contribuir de forma significativa para a promoção e 

preservação  do  ambiente  local  no  que  diz  respeito  a  sua  cultura,  bens  naturais  e 

culturais,  bem  como  no  aumento  da  consciência  com  relação  ao  pertencimento  da 

comunidade com o lugar, através do aperfeiçoamento dos seus conhecimentos. 
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Resumo 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar a Inventariação da Oferta Turística do Chuí– 

RS, Brasil. A ação tem como prioridade identificar, analisar e organizar a infraestrutura, 

os equipamentos e os atrativos do referido município. O levantamento de dados da oferta 

turística ocorreu através de uma parceria realizada entre a Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG e a Secretaria Municipal de Turismo e Esporte do Chuí. A coleta de 

dados foi realizada pelo Grupo PET Turismo baseado no Formulário de Inventariação da 

Oferta Turística do Ministério do Turismo (2011). A pesquisa é relevante por gerar um 

conhecimento detalhado da oferta turística, servir como um instrumento de orientação 

para o planejamento turístico do destino, buscando o alinhamento das políticas públicas 

com o mercado turístico. 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento; Estratégias; Gestão; Planejamento; Turismo.  

 

Introdução 

 

Inventariar significa registrar, relacionar, contar e conhecer aquilo de que se dispõe e 

gerar informação, para pensar de que maneira se pode atingir determinada meta. No 

caso do turismo, o inventário consiste em levantar, identificar, registrar e divulgar os 

atrativos, serviços e equipamentos turísticos, as estruturas de apoio ao turismo, as 

instâncias de gestão e outros itens e condições gerais que viabilizam a atividade turística, 

como base de informações para que se planeje e gerencie adequadamente o processo 

de desenvolvimento (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2014). 
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 A inventariação turística consiste em sistematizar informações de um determinado 

destino com a finalidade de planejar condições promissoras para proporcionar estímulo, 

promoção e desenvolvimento para a localidade. Dessa forma, este resumo tem por 

objetivo relatar a atividade de inventariação da oferta turística do município do Chuí - RS, 

cuja ação resulta de uma parceria do Curso de Turismo Binacional, da Secretaria 

Municipal de Turismo e Esporte do Chuí e do Grupo PET/Turismo da Universidade 

Federal do Rio Grande - FURG.  Dentre os objetivos específicos, destacam-se: descrever 

a infraestrutura de apoio ao turismo; apresentar os serviços e equipamentos turísticos e 

identificar os atrativos turísticos existentes no Chuí.  

Esta pesquisa é relevante visto que possibilita o conhecimento detalhado da oferta 

turística do Chuí – RS, é um instrumento de orientação para o planejamento turístico no 

município, busca o alinhamento do mercado turístico com as políticas públicas e é um 

subsídio para a tomada de decisão quanto ao planejamento e investimentos na atividade 

turística. Além disso, deve-se inventariar a oferta turística pelo fato do inventário dar 

condições de desenvolver novos roteiros turísticos e fomentar modalidades já 

consolidadas, além de dar suporte a segmentos de mercados emergentes. 

Para a realização da atividade, primeiramente, fez-se a leitura do manual Inventário da 

Oferta Turística do Ministério do Turismo, 2011, tendo por finalidade a preparação dos 

acadêmicos com relação ao preenchimento dos formulários do prontuário de 

inventariação do Ministério de Turismo. Após, houve a formação das equipes, as quais 

tinham como funções realizar pesquisa de gabinete, coletar e analisar dados para 

elaborar um relatório com os resultados obtidos e, por fim, repassá-los ao secretário de 

turismo do município. 

Os instrumentos utilizados para identificar e quantificar os atrativos, equipamentos e 

serviços são os formulários de pesquisa, disponibilizados pelo Ministério do Turismo, os 

quais são divididos em três categorias: categoria A – Infraestrutura de apoio ao Turismo; 

categoria B – Serviços e Equipamentos Turísticos; categoria C – Atrativos turísticos 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2014). Além disso, servem para subsidiar, a partir dos 

dados gerados, a análise e qualificação desses atrativos, equipamentos e serviços, 

possibilitando a definição de prioridades para os recursos disponíveis e o incentivo ao 

desenvolvimento da atividade turística de forma planejada.  

A realização do inventário da oferta turística é um instrumento que atende as exigências 

e diretrizes do Governo Federal expressas no Plano Nacional do Turismo, que são: 

redução das desigualdades sociais; geração e distribuição de renda; geração de emprego 

e ocupação; e equilíbrio da balança de pagamento (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2014). 
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Os dados gerados pelo inventário permitem ao poder público municipal e a sociedade 

civil o acesso a informações sistematizadas e hierarquizadas sobre os atrativos, 

equipamentos e serviços turísticos, além da infraestrutura de apoio do local.  O inventário 

da oferta turística de um município é um subsídio para a gestão pública tomar decisões 

quanto ao planejamento e investimentos na atividade turística. 

O planejamento é uma ação que resulta na formulação de objetivos e propostas, 

buscando caminhos viáveis para atingir metas determinadas, constituindo-se como um 

processo rigoroso de dar racionalidade à ação (ANJOS, 2004). Para realizar a ação de 

planejar deve-se definir o âmbito de atuação, o espaço a ser delineado de acordo com as 

localidades, regiões, países e até continentes. O espaço é algo abstrato e difícil de ser 

compreendido e entendido, por isso utiliza-se para este estudo o conceito de espaço 

turístico apresentado por Boullón (2002) o qual se baseia em três elementos: o 

patrimônio turístico, mais o empreendimento e a infra-estrutura turísticas como suficientes 

para definir o espaço turístico de qualquer ambiente.       

O planejamento é uma forma de ordenar as ações do homem sobre o território, 

apresentando-se como um processo racional de decisões. Além de ser entendido como 

um processo de decisão, ele é um tipo de elaboração de políticas que lida, entretanto, 

com um conjunto de decisões interdependentes ou sistematicamente relacionada e não 

com decisões individuais. Para tanto, entende-se que planejar é uma parte de um 

processo global de planejamento-decisão-ação (HALL, 2004). 

O principal objetivo da inventariação é fomentar o turismo em prol do desenvolvimento 

desta localidade com orientações voltadas para o bem receber de seus visitantes, já que 

o município dispõe de potencial, mas não possui informações adequadas para o 

recebimento dos inúmeros turistas que procuram este destino. Para que isso ocorra é 

necessário quantificar e registrar todos os elementos disponíveis para atender o visitante, 

tendo em vista que a região carece de documentos e levantamento de dados 

relacionados à demanda turística do local. 

O inventário turístico identifica e quantifica os atrativos, equipamentos e serviços, além de 

subsidiar, a partir dos dados gerados, a análise e qualificação desses atrativos, 

equipamentos e serviços, possibilitando a definição de prioridades para os recursos 

disponíveis e o incentivo ao turismo sustentável. 

Para tanto, o inventário é uma ferramenta para o planejamento do destino. É fundamental 

que os pesquisadores e demais participantes do processo de inventariação tenham um 

olhar ao mesmo tempo técnico, holístico e crítico sobre o lugar, além da capacidade de 

perceber e de incentivar nas comunidades a ideia de pertencimento a esse lugar. Não se 
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pode tratar o inventário como algo estanque, como a simples ação de se preencher 

formulários mecanicamente. É preciso vivenciar e entender a realidade do local – 

interpretar, traduzir histórias, sentimentos e vidas. 

 

Material e métodos 

A pesquisa caracteriza-se por ser um estudo exploratório e aplicado, associando a 

abordagem qualitativa e quantitativa. A realização do inventário da oferta turística do 

município do Chuí – RS ocorreu através da aplicação in loco dos formulários de 

inventariação da oferta turística disponibilizados pelo Ministério do Turismo (2011). A 

pesquisa in loco foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2014. O 

desenvolvimento da pesquisa ocorreu a partir dos seguintes procedimentos 

metodológicos: realização de parceria de trabalho entre o curso de Turismo Binacional, 

PET Turismo e Secretária Municipal de Turismo e Esporte do Chuí; elaboração de plano 

de trabalho; capacitação dos petianos sobre como proceder o uso e preenchimento dos 

formulários de inventariação da oferta turística do Ministério do Turismo; formação de 

equipes de trabalho; pesquisa de gabinete; coleta de dados; tabulação dos dados;  

análise de dados e confecção de relatório final; divulgação, repasse dos dados e do 

relatório final à Secretária Municipal de Turismo e Esporte do Chuí. 

Para a execução da inventariação do Chuí, a equipe, formada pelo grupo PET/Turismo, 

realizou um levantamento de todos os atrativos, equipamentos e serviços turísticos, além 

da infraestrutura de apoio do destino. A ação foi realizada nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2014 e a coleta de informações do município consistiu em uma pesquisa de 

gabinete e visita in loco em vários estabelecimentos com a finalidade de preencher os 

formulários de pesquisa do Ministério de Turismo de acordo com suas diferentes 

categorias.   

Resultados e discussão 

A partir dos dados obtidos, deu-se o prosseguimento da pesquisa com a catalogação das 

informações do município, na qual foram identificados os tipos e quantidade de locais 

inventariados. O levantamento de informações permitiu uma análise sobre cada categoria 

pesquisada, ao mesmo tempo em que proporcionou aos petianos, um maior 

conhecimento e aproximação ao destino inventariado 

Considerações finais. 

Após a análise dos dados foi possível verificar que o município do Chuí possui um 

potencial turístico predominantemente comercial, mas com uma infraestrutura muito 

fragilizada, na qual se detectou vários pontos fracos, entre os quais se citam a mão de 
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obra desqualificada, ambientes inadequados para o recebimento de pessoas com 

necessidades especiais, carência de material de divulgação, escassez de placas 

informativas, entre outros. 

 O levantamento das informações turísticas é fundamental para o planejamento e gestão 

integrada entre o setor público e o setor privado de um município e para posterior 

elaboração de um plano de desenvolvimento do turismo.  

 A referida pesquisa abre novas perspectivas para a compreensão do desenvolvimento 

do turismo do município e estabelecem estratégias, normas e objetivos para 

compreensão e execução de um projeto para a evolução da localidade.  
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Resumo 
_______________________________________________________________________ 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma das atividades desenvolvidas pelo 

Grupo PET – Conexões de Saberes/Práxis. O “Pet em Debate” são espaços de 

discussão que tem como tema central a educação popular e a inserção de estudantes 
oriundos da classe popular no ensino superior. Para tal atividade realizou-se três rodas 

de diálogos com diversos convidados, sendo conduzida pelos bolsistas do programa. 
 
 
Palavras-chave: Diálogos, Ensino; Estudantes; Extensão; Reflexão. 
 
 
Introdução 
 
O Programa de Educação Tutorial (PET) da Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS) – Campus Erechim, PET na modalidade conexões de saberes é um programa 

interdisciplinar que é composto por estudantes de origem popular dos cursos noturnos 

(licenciaturas) da UFFS – Campus Erechim. O PET tem com proposta principal a 

discussão e a realização de atividades voltadas à temática do acesso e da permanência 

das classes populares no ensino superior. É um programa financiado pelo FNDE e está 

na UFFS desde 2010. O PET envolve atividades de ensino, pesquisa e extensão voltada 

para a permanência qualificada dos bolsistas nos seus respectivos cursos de licenciatura. 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar e promover a discussão de uma das 

atividades desenvolvidas pelo grupo PET – Grupo Práxis/Conexões de Saberes da 

Universidade Federal da Fronteira Sul ao longo do ano de 2014, chamada PET em 

Debate. Este trabalho foi desenvolvido visando trazer à tona um tema de extrema 

importância para o estudo da educação popular: “O conceito de popular em discussão na 

UFFS”. Para realizar o debate foram convidados alguns professores e militantes da 

comunidade local os quais nos apresentaram dados e diversos pontos de vista que 

vieram nos ajudar na promoção de um bom debate, tendo como embasamento teórico 

uma série de leituras, realizadas através de pesquisas e grupo de estudos. 
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Diante  da  problemática  de  uma  Universidade  pública  popular,  o  Grupo  Práxis  – 

PET/Conexões de saberes – Campus Erechim, dentre suas atividades, preocupou-se em 

realizar o debate horizontal e democrático com a comunidade acadêmica da UFFS e 

também com a comunidade regional, com o objetivo de, via diálogo, encontrar algumas 

alternativas e sugestões para que os estudantes de origem popular possam viver a 

Universidade e as experiências extraclasses, quando assim contribuem para uma 

proveitosa formação acadêmica. 
 
Nesse cenário, o grupo PET - Grupo Práxis, então propôs três mesas, realizadas em dias 

diferentes. Os temas se deram na seguinte ordem: “O conceito de Popular”, 

“Permanência na Universidade” e “O projeto popular da UFFS e o papel dos movimentos 

populares”. Representantes de diversos setores da comunidade, tanto acadêmica quanto 

erechinense, fizeram-se presentes nos encontros enriquecendo-os com suas 

contribuições. 

 
Material e métodos 
 
O Pet em Debate é um evento, organizado pelo grupo PET - Grupo Práxis/Conexões de 

saberes da Universidade Federal da Fronteira Sul - campus Erechim, realizado a partir do 

ano de 2014, o qual foi organizado em três mesas redondas de diálogo e contou com a 

participação de estudantes e professores do campus. Para a divulgação do evento foram 

utilizadas as redes sociais, a conversa com os colegas, o site da Universidade e o blog do 

Pet. 
 
O primeiro encontro do Pet em Debate foi realizado no dia nove de junho de 2014, e 

contou com a presença da professora Celita Casagrande, dirigente do CEPERS 

sindicato- 15º núcleo de Erechim, a qual discutiu o tema: A escola pública gaúcha e o 

acesso ao ensino superior; e a particpação da professora Adriana Loss docente da 

Universidade Federal da Fronteira Sul- campus Erechim e líder do grupo de pesquisa em 

educação popular na Universidade – GRUPEPU (CNPq), que abordou a discussão 

acerca da presença das classes populares na universidade pública: desafios para o 

projeto popular. 

A professora e líder sindical Celita Casagrande nos expôs brevemente a história do 

sindicato, falou sobre as reformas na escola pública e suas consequências. Trazendo 

informações acerca da realidade das escolas públicas do Rio Grande do Sul, trouxe as 

definições de gestão democrática e gestão compartilhada e problematizou em torno de 

algumas questões acerca do novo Ensino Médio Politécnico. 

PET/Conexões de saberes – Campus Erechim, dentre suas atividades, preocupou-se em  
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realizar o debate horizontal e democrático com a comunidade acadêmica da UFFS e 

também com a comunidade regional, com o objetivo de, via diálogo, encontrar algumas 

alternativas e sugestões para que os estudantes de origem popular possam viver a 

Universidade e as experiências extraclasses, quando assim contribuem para uma 

proveitosa formação acadêmica. 
 
Nesse cenário, o grupo PET - Grupo Práxis, então propôs três mesas, realizadas em dias 

diferentes. Os temas se deram na seguinte ordem: “O conceito de Popular”, 

“Permanência na Universidade” e “O projeto popular da UFFS e o papel dos movimentos 

populares”. Representantes de diversos setores da comunidade, tanto acadêmica quanto 

erechinense, fizeram-se presentes nos encontros enriquecendo-os com suas 

contribuições. 

 
Material e métodos 
 
O Pet em Debate é um evento, organizado pelo grupo PET - Grupo Práxis/Conexões de 

saberes da Universidade Federal da Fronteira Sul - campus Erechim, realizado a partir do 

ano de 2014, o qual foi organizado em três mesas redondas de diálogo e contou com a 

participação de estudantes e professores do campus. Para a divulgação do evento foram 

utilizadas as redes sociais, a conversa com os colegas, o site da Universidade e o blog do 

Pet. 
 
O primeiro encontro do Pet em Debate foi realizado no dia nove de junho de 2014, e 

contou com a presença da professora Celita Casagrande, dirigente do CEPERS 

sindicato- 15º núcleo de Erechim, a qual discutiu o tema: A escola pública gaúcha e o 

acesso ao ensino superior; e a particpação da professora Adriana Loss docente da 

Universidade Federal da Fronteira Sul- campus Erechim e líder do grupo de pesquisa em 

educação popular na Universidade – GRUPEPU (CNPq), que abordou a discussão 

acerca da presença das classes populares na universidade pública: desafios para o 

projeto popular. 

A professora e líder sindical Celita Casagrande nos expôs brevemente a história do 

sindicato, falou sobre as reformas na escola pública e suas consequências. Trazendo 

informações acerca da realidade das escolas públicas do Rio Grande do Sul, trouxe as 

definições de gestão democrática e gestão compartilhada e problematizou em torno de 

algumas questões acerca do novo Ensino Médio Politécnico. Já a docente Adriana Loss 

compartilhou algumas reflexões sobre a universidade que pretende assumir o caráter 

popular, trazendo a discussão acerca do papel da universidade, bem como o acesso e a 
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permanência dos estudantes no Ensino Superior, problematizando o currículo e as ações 

pedagógicas da universidade. Após a exposição das convidadas, o debate se estendeu 

para todos os presentes levantando outras reflexões, como a necessidade de pensar a 

ideia do “popular”; a importância de se pensar de forma compartilhada o Ensino Básico e 

o Ensino Superior e também a necessidade de se expandir esse debate dentro da 

universidade. 
 
Já na segunda mesa de debates, realizada no dia nove de setembro, o debate teve início 

com uma provocação acerca da permanência dos estudantes no Ensino Superior, com a 

fala do pedagogo da UFFS Marcelo Luis Ronsoni, que apresentou dados acerca da 

evasão na UFFS- Campus Erechim. Ronsoni conduziu sua apresentação através do 

material publicado em um capítulo no segundo livro do Pet (RONSONI,2014) também 

teve a participação dos colegas do GPASE/UFFS/CNPq, o estudante de ciências sociais 

e bolsista, Lucas Santos de Oliveira e o docente Cassio Brancaleone, líder do GPASE, os 

quais problematizaram o projeto popular da UFFS, tendo em vista os seus alcances e 

limites dentro do capitalismo. Também participaram alguns membros do DCE (Diretório 

Central dos Estudantes), relataram as condições do estudante em uma universidade 

pública em construção, com isso é possível compreender a importância de uma sólida 

política de permanência na UFFS. 
 
A terceira mesa de discussões do Pet em Debate ocorreu no dia onze de novembro e o 

tema em discussão foi o projeto popular da UFFS e a parceria com os movimentos 

sociais populares, esteve presente o professor Ulisses Pereira de Mello docente da 

UFFS- Campus Erechim e membro do NIPEAS e também do professor Dirceu Benincá 

da UNINOVE (Universidade Nove de Julho). O professor Dirceu deu inicio ao debate 

trazendo algumas características da universidade pública e da privada, público estatal e 

público não-estatal; ele também pontuou a questão da mercadorização da educação, na 

qual a mesma é tratada como mercadoria e foge dos seus objetivos principais que é a 

promoção da emancipação, da cidadania, do diálogo, da ecologia de saberes, da 

democracia, da liberdade, e da humanização do ser humano. 
 
Em seguida fez uso da palavra o professor Ulisses da UFFS, o qual trouxe uma breve 
explicação sobre a origem do conceito popular e a vinculação do termo ao aspecto de 
carência e também colocou alguns objetivos sociais, ambientais e econômicos da 

Agroecologia. Ulisses também deu uma pequena ênfase no papel dos movimentos 
sociais na construção da universidade. 
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Resultados e discussão 
 
Nas três sessões de mesa redonda realizadas pelo PET em Debate, os assunto centrais 

foram a presença das classes populares na Universidade Pública, a permanência de 

alunos(as) oriundos do ensino médio no ensino superior, o projeto popular da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), o perfil do(a) estudante que chega até a 

UFFS que abraça a inclusão das classes populares no ensino superior e as altas 

porcentagens de evasão dos(as) estudantes da UFFS. 
 
O PET - Grupo Práxis/Conexões de Saberes da UFFS campus Erechim, pode constatar 

em uma avaliação final dessa primeira sessão de PET em Debate, que os desafios para a 

maior participação desses(as) estudantes de classes populares só tendem a aumentar. A 

mudança para o campus definitivo, que fica a 18km do centro da cidade de Erechim, nos 

garanti a estrutura adequada para comportar o maior número de pessoas a participar dos 

debates, porém para um(a) estudante de origem popular que trabalha o dia todo, a 

chegada até a atividade em qualquer horário fora da aula torna-se dificultosa. O 

estudante noturno é o público alvo do PET em Debate, porém o espaço é aberto a toda 

comunidade acadêmica. Sendo assim, o/a estudante que sai do trabalho às 18:00h, não 

conseguiria participar das mesas redondas a tempo. Esse (a) estudante chegaria a tempo 

apenas para o horário da aula. 
 
A implantação do PET em Debate para este ano (2015) será feita, a princípio, meia hora 
pós-início da aula, às 19:30h, com duração de três horas, até às 21:30h. As temáticas 
serão vinculadas aos temas de discussão do nosso Grupo de Estudos, e terá quatro 
edições, uma a mais do que no ano passado. 
 
 
Conclusão 
 
O PET em Debate é um espaço aberto a toda comunidade acadêmica da Universidade 

Federal da Fronteira Sul/campus Erechim, e obteve ótimos resultados em seu primeiro 

ano. Agora, com muita expectativa, os bolsistas do PET - Grupo Práxis/Conexões de 

Saberes junto ao Tutor Prof. Thiago Ingrassia pretendem cada vez mais alcançar os/as 

estudantes das classes populares a participarem desse espaço, onde a troca de 

experiências e a construção do conhecimento se fazem presentes de forma coletiva. 
 
O Pet em Debate trouxe algumas reflexões sobre os questionamentos acerca da 
educação popular: Como uma Universidade que se faz popular lida com a evasão de 
seus/suas estudantes? De que forma o estudante trabalhador chega a Universidade sem  
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que seu trabalho, por exemplo, o impeça de continuar no ensino superior? Como a 
Universidade Federal da Fronteira Sul direciona o seu projeto popular para atingir essa 
classe? 
 
Tendo em vista que a Universidade Federal da Fronteira Sul tem como sua história a 
participação popular e o tema central do nosso PET – Grupo Práxis/Conexões dos 
Saberes, a educação popular, a atividade Pet em Debate é de extrema importância por 
ser justamente um espaço aberto para discutir a questão popular de modo geral, tanto na 
região do Alto Uruguai como no ensino superior. 
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Resumo 

                                                                                                                                                             

Nas últimas décadas, a educação brasileira, preocupada em fortalecer a escola 

pública, aumentar o número de acesso ao ensino superior, diminuir o analfabetismo, 

promover ensino para todos vem experimentando implantando e aperfeiçoando uma 

série de projetos não apenas para a educação básica como também à educação 

superior. Algumas medidas para ampliar o acesso à universidade foram tomadas e 

com isso as instituições também precisaram modificar-se a fim de melhor receber e 

formar esses novos acadêmicos, uma grande parte deles oriundos de comunidades 

populares urbanas, rurais, indígenas, quilombolas e outras minorias. Nesse artigo 

refletimos sobre os novos PETs oriundos da Conexão de Saberes e em especial o 

PET Ciências Sociais Aplicadas da UFSM. 

 

Palavras-chave: Inclusão social; programa de educação tutorial; conexão de 

saberes, universidade; cidadania 

 

Introdução 
 
O presente trabalho é fruto de reflexões coletivas realizadas pelos integrantes do 

Programa de Educação Tutorial Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal 

de Santa Maria acerca do papel do grupo enquanto PET Conexão de Saberes. 

Oriundo dessa realidade, o grupo PET Ciências Sociais Aplicadas iniciou suas 

atividades em 2010 reunindo os cursos de História, Meteorologia e Produção 

Editorial. 
 
Em 1979 foi criado o “Programa Especial de Treinamento” pela Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES com a finalidade de melhorar 

a qualidade do ensino superior através de uma formação mais ampla, englobando 
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não somente os assuntos tratados em sala de aula, mas também a realidade a qual 

o grupo está inserido. Sendo assim, os grupos tutoriais formam os  

seus integrantes de globalmente, propiciando novos conhecimentos, 

responsabilidades e desafios. 

Por sua vez, o Programa Conexão de Saberes foi criado em 2004 como piloto a fim 

de acolher os novos universitários que chegavam ao ensino superior oriundos de 

comunidades populares, com o incentivo das ações afirmativas e da democratização 

do ensino superior. Portanto, essa ampliação significativa do acesso à universidade 

colocou desafios quanto aos quesitos de permanência desses estudantes na 

universidade, utilização de metodologias de ensino, experiências inovadoras, 

integração com a sociedade, desenvolvimento de pesquisas e formação de 

profissionais com responsabilidade social. 
 
Este artigo tem por objetivo realizar uma reflexão sobre a concepção dos PETs 

surgidos a partir do Programa Conexão de Saberes, os desafios apresentados e 

superados e as possibilidades futuras de uma verdadeira conexão de saberes. 

 

Material e métodos 
 
O objeto de análise é o PET Ciências Sociais Aplicadas à luz do Programa Conexão 

de Saberes e dos novos PETs formados a partir de 2010 com o objetivo de inclusão 

social de jovens oriundos do campo, quilombolas, indígenas e comunidades 

populares urbanas. Adota-se como método de pesquisa o estudo de caso do PET 

CISA, formado pelos Cursos de Produção Editorial, História e Meteorologia. O grande 

desafio imposto às Instituições de Ensino Superior ademais em dar respostas aos 

anseios da comunidade próxima para além da inserção do jovem oriundo dessas 

comunidades é de repensar a construção de um diálogo permanente entre os 

espaços acadêmicos e sociais. 

Os integrantes do Programa de Educação Tutorial (PET) são graduandos que 

assumem o desafio de participar de um grupo que busca possibilidades de 

crescimento pessoal, acadêmico e profissional, compartilhando conhecimentos de 

diferentes áreas do saber. O PET, como iniciativa governamental, surge e se 

desenvolve aliando-se a outros programas para que assim melhor desenvolva os 

cursos, as instituições e a comunidade para além dos limites físicos do campus. 
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O PET aliou-se ao Programa Conexão dos Saberes no ano de 2010 com o objetivo 

de ampliar a troca de experiências entre as diversas áreas do saber e do 

conhecimento. O Programa Conexão dos Saberes surge em um contexto, no qual, o 

Governo Federal vem traçando estratégias de expansão das universidades públicas, 

do aumento de vagas e da política de cotas para uma reconfiguração do ensino 

superior brasileiro. Tais medidas vêm permitindo que alunos, em sua grande maioria 

oriundos de comunidades populares que antes não tinham perspectiva de chegar até 

uma universidade, agora consigam ter acesso a ela. 

Ao articular os saberes e fazeres acadêmicos aos saberes e fazeres populares, o 

Programa Conexão de Saberes busca combinar excelência de produção do 

conhecimento à responsabilidade de desenvolvimento social da comunidade como 

um todo. Para além de ampliação do acesso das classes populares à universidade e 

de sua permanência nessa instituição, há que se buscar estratégias políticas, 

epistemológicas e pedagógicas que permitam que esses novos atores sociais sejam 

também protagonistas, produtores de saberes socialmente legitimados, leitores e 

escritores de suas próprias práticas sociais (GABRIEL; MOEHLECKE, 2006). 

Desse modo, em 2010, o Programa de Educação Tutorial e o Programa Conexão de 
Saberes se fundem, instaurando uma nova era de grupos PETs, grupos que voltam-
se às necessidades das comunidades e dos novos ingressantes das Instituições de 
Ensino Superior. O Ministério da Educação põe como principais objetivos do PET 
Conexão de Saberes: Desenvolver ações inovadoras que ampliem a troca de saberes 
entre as comunidades populares e a universidade, valorizando o protagonismo dos 
estudantes universitários beneficiários das ações afirmativas no âmbito das 
Universidades públicas brasileiras, contribuindo para a inclusão social de jovens 
oriundos das comunidades do campo, quilombola, indígena e em situação de 
vulnerabilidade social. (MEC, 201-). 
 
Nesse momento o Programa de Educação Tutorial passa a ser acessível a 

acadêmicos que anteriormente não conseguiam atingir a excelência tal qual de 

acadêmicos oriundos de outra realidade e com maiores oportunidades. Passa a abrir 

espaço para acadêmicos provenientes de ações afirmativas e REUNI, possibilidade 

antes não existente ou pouco valorizadas no âmbito da educação superior. 
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Resultados e discussão 
 
Enquanto grupo criando nesse momento de mutações nas universidades brasileiras, 

o PET Ciências Sociais Aplicadas busca cumprir com seu papel transformador da 

sociedade, através de atividades que, para além das competências de cada um dos 

cursos que compõem o grupo, desenvolvam senso crítico e a busca por um mundo 

melhor. Desenvolvendo o tripé universitário, o grupo busca levar as discussões para 

o maior número de acadêmicos possível, com atividades semanais abertas ao 

público, valorizando não somente os conhecimentos adquiridos em sala de aula, mas 

as vivências dos acadêmicos e as interpretações de mundo de cada indivíduo através 

de sua realidade. 

Respeitando a origem do Programa Conexão de Saberes, os petianos do PET 

Ciências Sociais Aplicadas são oriundos de comunidades populares que chegam à 

universidade através de ações afirmativas e medidas governamentais como o REUNI 

e o PROUNI e encontram no PET a possibilidade de crescer e desenvolver tanto a 

comunidade santamariense quanto sua comunidade de origem. Os petianos, para 

além das atividades acadêmicas, firmam o sentimento de responsabilidade social em 

ações voluntárias, em diversas entidades de Santa Maria, pois creem que fazer parte 

do Programa Conexão de Saberes é ir além das fronteiras da Universidade, é fazer 

a diferença enquanto cidadão. 
 
Constantemente o grupo debate questões sobre a importância da universidade para 

a sociedade e busca, da melhor forma, desenvolver a plena extensão, respeitando os 

conhecimentos populares e construindo juntamente a comunidade alianças de 

respeito e cooperação mutuas. Como grupo PET Conexão de Saberes, a busca é 

constante para corresponder aos objetivos do Programa, desenvolver ações 

inovadoras que possam refletir em inclusão social de indivíduos de comunidades 

populares, sair do espaço universitário e dialogar com as comunidades carentes é 

necessário, não somente para petianos conexistas, mas sim para todo sujeito que 

luta por um mundo com possibilidades iguais a indivíduos de realidades diversas. O 

petiano conexista é capaz de ressignificar e modificar a sociedade a qual está 

inserido, através das habilidades desenvolvidas no grupo, dentre as quais se 

destacam a liderança, empreendedorismo e responsabilidade social. 
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Conclusão 
 
A partir dos elementos trazidos nessas reflexões, podemos concluir que, perante esse 

novo contexto da universidade brasileira, faz-se necessária a democratização em seu 

acesso e também no que tange as possibilidades de enriquecimento pessoal dos 

acadêmicos. Consiste em um repensar pedagógico que promova a real inclusão dos 

sujeitos e no compromisso na resolução das necessidades das comunidades e dos 

estudantes delas oriundos. 
 
Dessa forma, os programas desenvolvidos com a perspectiva de integrar e garantir a 

permanência e o desenvolvimento pleno dos estudantes ingressantes nas Instituições 

de Ensino Superior devem ser valorizados quanto forma de integrar a universidade e 

a comunidade. Esses programas devem ser a certeza de que todo indivíduo de 

comunidade popular pode concorrer a uma vaga em uma universidade e ver-se 

assistido quanto a suas necessidades básicas. Desse modo observamos como 

essencial a nova configuração do Programa de Educação Tutorial, não apenas como 

um programa que seleciona a partir da excelência, mas desenvolve a excelência em 

seus integrantes. 
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Resumo 

O Programa de Educação Tutorial ao aliar-se com o Programa de Conexão dos 

Saberes traz novas perspectivas para a educação no ensino superior ao propor a troca 

de experiências entre as diversas áreas do saber e do conhecimento. É sob essa 

perspectiva que surge o grupo interdisciplinar PET Ciências Sociais Aplicadas. Dessa 

forma, o presente artigo apresenta as atividades desenvolvidas pelo PET Ciências 

Sociais Aplicadas para ilustrar o exemplo de um grupo que vem enfrentando desafios 

em busca da transdisciplinaridade e assim colocar em discussão como a educação 

tutorial pode impactar o ensino superior, cujas áreas do conhecimento ainda são tão 

isoladas umas das outras. 
 

Palavras-chave: Conexão dos saberes; ensino superior; interdisciplinaridade; programa 

de educação tutorial, transdisciplinaridade 

 
Introdução 

Desde cedo, ainda na pré-escola, aprendemos a separar o conhecimento. Nosso sistema 

educacional nos ensina a dividir o que compete a cada área e assim tem-se uma carga 

horária limitada para cada disciplina. Nas universidades não é diferente e poucas são as 

oportunidades de vivenciar a interdisciplinaridade. Algumas universidades, como  a 

UFSM, por exemplo, permitem que os acadêmicos façam disciplinas em outros cursos 

que não o seu de origem, porém, na maioria dos casos, tal troca ainda é muito limitada 

aos centros em que cada estudante está inserido. Dessa forma, é comum ver alunos dos 

cursos de engenharia cursarem disciplinas em outros cursos do centro de tecnologia, ou 

os alunos da comunicação social cursarem disciplinas de outros cursos do centro das 

ciências sociais e humanas. Entretanto, é difícil imaginar que um aluno de uma ciência 

exata tenha interesse em trocar experiências com um aluno das ciências sociais e 

humanas. Tamanho é o abismo que se criou entre as áreas do conhecimento. 

A organização disciplinar como se conhece hoje é entendida como uma categoria 

organizadora, ou seja, ela divide o que compete a cada uma das áreas do  conhecimento 
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(MORIN, 2010). Sabe-se que cada área do conhecimento, através de suas contribuições 

e teorias, foram importantes para o avanço da ciência. Porém, uma crítica que não se 

pode ignorar é a existência de um isolamento provocado pela criação de fronteiras entre 

as disciplinas. Estas se limitam às suas próprias linguagens e conceitos, e raramente 

buscam nas demais ciências soluções que não estão ao alcance de suas próprias áreas, 

dando origem ao que Morin (2010) denomina de hiperespecialização. Ainda seguindo o 

pensamento de Morin (2010), a disciplinaridade além de impedir de ver o todo ao 

fragmentá-lo em partes, também esconde o essencial ao particularizar algo que está 

envolvo em um contexto e em uma complexidade. Assim, além de provocar um 

conhecimento restrito em detrimento do geral, gera nos indivíduos um senso de 

individualismo, havendo assim uma perda de compartilhamento de conhecimentos os 

quais poderiam ser de grande valia profissional, cultural, intelectual, social,  político, 

dentre outros aspectos. 

Dessa forma, iniciativas como a do Programa Conexão dos Saberes se tornam 

extremamente importantes por trazerem às universidades uma nova perspectiva de 

ensino que visa o compartilhamento de experiências e conhecimento. É nesse contexto 

que surge o grupo interdisciplinar PET Ciências Sociais Aplicadas (PET CiSA) agregando 

três áreas do conhecimento e três cursos de graduação. Sendo assim, o presente artigo 

elege como objeto empírico o PET Ciências Sociais Aplicadas, com o fim de refletir sobre 

os desafios trazidos pela interdisciplinaridade. Tomamos com fio teórico condutor a 

concepção de transdisciplinaridade apresentadas por Morin (2010), Sommerman (2006) e 

Fazenda (1998). 

 

Material e métodos 

O objeto empírico de análise é o Programa de Educação Tutorial Ciências Sociais 

Aplicadas formados pelos Cursos de Meteorologia pertencente ao Centro de Ciências 

Naturais e Exatas, o Curso de História e o Curso de Produção Editorial pertencentes ao 

Centro de Ciências Sociais e Humanas da UFSM. Os métodos para o  desenvolvimento 

da pesquisa são a pesquisa bibliográfica e a observação das ações de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação do PETCISA. 

O Programa de Educação Tutorial é formado por grupos tutoriais de aprendizagem, que 

sob a orientação de um tutor, propicia condições para a realização de atividades 

extracurriculares, que complementam a formação do graduando. Essas atividades que 

compõem o PET têm como objetivo garantir aos acadêmicos dos mais variados cursos, 

oportunidades de vivenciar experiências as quais são um complemento às disciplinas 
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convencionais. No PET CiSA desenvolve-se atividades de ensino, pesquisa e extensão 

que estimulem a aprendizagem ativa dos petianos, através da vivência, da troca de 

experiências, discussões, reflexões e habilidades para a resolução de problemas. Além 

disso, o pensamento crítico é incentivado, contrastando com uma educação tradicional 

baseada em memorização passiva de fatos e informações, oportunizando a autonomia 

dos alunos e a independência em relação à administração de suas necessidades de 

aprendizagem. 

Segundo Sommerman (2006) os aprofundamentos que começaram a ocorrer nas 

disciplinas proporcionaram que elas fossem conduzidas a fronteiras de outras disciplinas, 

levando a necessidade de interdisciplinaridades, as quais resultaram na criação de novas 

disciplinas, nas transferências de métodos de uma disciplina para outra, na abertura de 

corredores para o diálogo entre elas, ou mesmo para resoluções de problemas. 

Sommerman (2006) destaca que a especialização e a divisão do conhecimento em áreas 

proporcionou grandes e importantes desenvolvimentos tecnológicos, mas também 

influenciou na fragmentação crescente da realidade e das disciplinas e na redução do 

sentido da vida humana. Além disso, a questão da interdisciplinaridade, para Severino 

(1998), é pensada sempre como processo integrador, articulado e orgânico, de tal modo 

que, se pesem as diferenças de formas, de meios e para que as atividades desenvolvidas 

possam convergir ao mesmo fim. 

A transdisciplinaridade, entretanto, se diferencia da interdisciplinaridade por querer o 

diálogo com o que está além das disciplinas, por buscar conhecimentos não disciplinares 

dos atores sociais. Desse modo, passa a ser vista como uma nova visão da natureza e 

da realidade, capaz de ultrapassar o campo das ciências exatas e dialogar com as 

ciências humanas e sociais, com a arte, com a literatura, com a poesia. Sua importância 

se deve pela capacidade de levar em conta não só as partes que estão interagindo 

diretamente, mas todas as quais elas venham a estar envolvidas. 

 
Resultados e discussão 

O grupo PET CiSA une três cursos que pertencem a três áreas diferentes do saber. Mas 

afinal, o que áreas tão distintas do conhecimento podem oferecer para a sociedade? 

Essa pergunta tem norteado as atividades de ensino, pesquisa e extensão do grupo. 

Quando o PET CiSA foi criado, no ano de 2011, as atividades realizadas traziam um 

pouco de cada curso para dentro do grupo; eram realizadas atividades com temáticas em 

que a meteorologia, a história e a produção editorial pudessem ser contempladas. A partir 

de  2012,  o  grupo  atentou  que  para  além  de  trazer  o  conhecimento  adquirido     na 
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graduação para dentro da educação tutorial, o PET CiSA deveria priorizar a construção 

de um conhecimento coletivo, resultante da interação dos três diferentes campos do 

saber, que também se somam às visões individuais dos petianos enquanto cidadãos. A 

proposta do grupo tornou-se então um grande desafio. 

Nos planejamentos anuais do PET CiSA estão inseridas atividades diversificadas como 

sessões de estudo, exibição de documentários, encontro com profissionais, relatos de 

experiência, temas da atualidade, laboratórios de pesquisa e oficinas. Em 2013, para 

compor as atividades denominadas de relatos de experiência, o PET CiSA trouxe para 

dentro da universidade representantes dos movimentos sociais com o objetivo de 

aproximar as discussões dos textos sobre mobilização social estudados pelo grupo às 

vivências dos movimentos sociais e ainda, promover um diálogo entre os movimentos 

sociais e a academia. O grupo também desenvolve debates sobre os chamados temas 

da atualidade que visam colocar na pauta do dia a discussão de temas correntes que 

estão em destaque no cenário sócio-político local, regional, brasileiro ou mundial. Tais 

atividades são de caráter interdisciplinar e contemplam uma formação ampla e 

humanizada. Ao se trazer os movimentos sociais para dentro da universidade, tenta-se 

conciliar o grupo numa nova perspectiva de educação, no contexto da universidade que 

não se isola (ou que não deveria se isolar) dos problemas  sociais. “A 

transdisciplinaridade é vista aqui como uma síntese articuladora de tantos elementos 

cognitivos e valorativos de uma realidade extremamente complexa, dada numa 

experiência igualmente marcada pela complexidade” (SEVERINO, 1998). 

Dessa forma, vê-se o PET CiSA como um espaço de trabalho em que a 

transdisciplinaridade, articulada à essência dos programas de educação tutorial, promove 

o desenvolvimento de atividades extracurriculares e forma indivíduos com pensamento 

plural, na qual as discussões são conduzidas de forma interdisciplinar, desenvolvendo o 

espírito crítico e a reflexão em equipe. Através de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, os petianos podem perceber que o processo educativo baseia-se em uma 

multidisciplinaridade, em uma pluridisciplinaridade. É que, dadas as nossas condições e a 

complexidade da prática, precisamos de múltiplos enfoques [...]; mas não se trata apenas 

de uma justaposição de múltiplos saberes: é preciso chegar à unidade na qual o todo se 

reconstitui como uma síntese que, nessa unidade, é maior do que a soma das partes. Por 

isso, precisa ser também prática transdisciplinar (FAZENDA, 1998, p.43). 

Os grupos de Educação Tutorial são uma grande oportunidade para os acadêmicos 

vivenciarem experiências que talvez não iriam experimentar se estivessem apenas em 

contato com seus próprios cursos de origem. Na UFSM, os grupos PET se reúnem   uma 

ANAIS XVIII SULPET 
 ISBN : 978-85-7846-310-6

386



 

vez por mês para discutirem os novos rumos do programa e para promover uma maior 

integração entre os grupos. O PET CiSA, oriundo da Conexão dos Saberes, vai um 

pouco mais além. Ao englobar três diferentes cursos de três diferentes áreas do saber, 

procura trocar conhecimento além de procurar trazer retorno aos espaços populares, na 

qual, os alunos são oriundos, através das atividades de extensão. Sendo assim, é 

importante que se coloque em discussão a importância que programas como a Conexão 

dos Saberes aliados ao Programa de Educação Tutorial tem para as instituições de 

ensino superior e as oportunidades que os mesmos vem trazendo. 

 
Conclusão 

Tomando o PET Ciências Sociais Aplicadas como exemplo de um grupo oriundo da 

Conexão dos Saberes, consta que o mesmo desenvolve atividades interdisciplinares seja 

nas atividades de ensino, de extensão e de pesquisa e uma busca constante pela 

transdisciplinaridade. As discussões trazidas pelo grupo evidenciam que o conhecimento 

não deve ser colocado em caixas fechadas e isoladas e aposta na abertura das fronteiras 

que separam as áreas científicas, em especial entre o ensino da meteorologia e de 

história e produção editorial. Quando postas frente a frente para dialogarem e buscarem 

soluções entre diferentes possibilidades de atuação e de uso de métodos para a 

produção de conhecimentos e de intervenção à realidade, o que se observa é um grande 

tensionamento entre as áreas. Enquanto isso a realidade vai multiplicando e 

diversificando suas demandas e a única coisa que nos dá certeza é de que a tentativa de 

usar velhas linguagens para descrever novas dimensões da realidade precisam ser 

cambiadas; precisamos aprender a desconstruir os esquemas construídos, mudar 

procedimentos ou inventar novas formas de conceber a realidade. Morin (2010), nos 

apresenta o desafio de rever certos conceitos e começar a lidar com as diferenciações, 

com as múltiplas singularidades, registros, hábitos que os indivíduos praticam para dar 

conta da sua experiência com o outro. Por enquanto, nossos conhecimentos  são 

limitados e muito mais pesquisas devemos fazer para intervirmos na realidade próxima. 

Espera-se, portanto, que essa discussão possa ser inserida no âmbito da educação 

tutorial para que o PET possa impactar o ensino superior através dessa perspectiva que 

visa mais trocas de conhecimento entre as diferentes áreas do saber. 
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                                                                                           Resumo 
________________________________________________________________________     

 

As Políticas Públicas são a forma de o governo intervir nos problemas da sociedade 

a fim de atingir o objetivo do Estado, de realizar o bem público. O presente artigo tem 

caráter teórico descritivo e visa fazer uma descrição do Prouni e das fases do 

processo de desenvolvimento desta Política Pública de Educação. Para tanto, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica, a fim de sanar as  dúvidas existentes em  relação 

ao  conceito de  Políticas Públicas e  suas  fases  de elaboração, permitindo uma 

descrição clara e objetiva do processo de desenvolvimento do Prouni. Inicia-se 

apresentando uma breve revisão teórica juntamente à apresentação dos materiais e 

métodos, seguida dos resultados e discussão, conclusão, agradecimentos e 

apresentação de referências. Procura-se expressar as informações de forma clara e 

objetiva, proporcionando ao leitor uma melhor compreensão acerca do tema. 
 
 

Palavras-chave:   Agenda   Setting;   Bolsas   de   Estudo;   Ensino   Superior;   Governo; 

Programa. 
 

 

Introdução 
 

É dever do Estado assegurar os direitos coletivos e individuais dos cidadãos, e este o faz 

através de Políticas Públicas. Não existe um conceito único para definir o que vem a ser 

as Políticas Públicas, mas estas podem ser descritas como a forma de o governo intervir 

nos problemas da sociedade, podendo ser descritas também como o que o governo 

escolhe fazer ou deixar de fazer (SILVA, 2012, p.17).   O presente artigo tem caráter 

teórico descritivo, e visa fazer uma descrição do Programa Universidade Para Todos 

(Prouni), destacando o seu Policy Cycle (processo de desenvolvimento de uma Política 

Pública). Para este trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a fim de descrever 

os estágios de desenvolvimento do Prouni, proporcionando uma melhor compreensão 

acerca desta política e dos passos necessários para o desenvolvimento de uma Política 

Pública.
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Material e métodos 
 

Para o desenvolvimento deste artigo foi realizada uma pesquisa bibliográfica, explorando 

os conceitos de Políticas Públicas e de Policy Cycle através de referenciais teóricos. 

O governo representa o Estado, e deve agir de modo a atingir os objetivos do mesmo, 

dentre eles, o a realização do bem público. Com o decorrer do tempo, surgem demandas 

sociais que devem ser atendidas pelo governo, no seu papel de representante do Estado, 

a para que possa atender à essas demandas, o governo cria o que chamamos de Política 

Pública. São muitas as definições de Política Pública, mas para este trabalho escolheu-se 

a definição de Birkland, contida na obra de Silva (2012, p.17), que descreve Política 

Pública como sendo aquilo que o governo escolhe fazer ou deixar de fazer. As Políticas 

Públicas possuem um ciclo de desenvolvimento, denominado Policy Cycle, que é 

constituído de cinco etapas, sendo elas, a identificação do problema, agenda settinng (ou 

agendamento), a elaboração de programas de decisão, a implementação de políticas, e 

por fim, a avaliação e correção das políticas implementadas (SILVA, 2012, p. 25 a 30). 

A descrição de cada etapa do desenvolvimento de uma Política Pública será feita na 
 

sessão seguinte, onde será descrito o Policy Cycle do Prouni. 
 

 
Resultados e discussão 

 

Visando ampliar o acesso ao Ensino Superior no país, o governo brasileiro criou em 2004 

o Programa Universidade Para Todos, o Prouni, regulado pela Lei no 10.891, de 09 de 

julho de 2004, que foi substituída em 2005 pela Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005. 

O  programa  consiste  na  concessão  de  bolsas  de  estudo  parciais  e  integrais  em 

instituições  privadas  de  ensino  superior  à  estudantes  de  ensino  médio  oriundos  de 

escolas públicas, ou de escolas privadas na condição de bolsistas, que ainda não 

possuam formação de nível superior, ou seja, só poderão ter acesso aqueles que ainda 

não possuírem diploma de graduação (PROUNI, 2015). 

Na etapa de identificação do problema, observou-se que a educação estava estagnada e 

foi identificada a necessidade de aumentar o acesso dos brasileiros ao ensino superior, 

além da identificação da necessidade de se reduzir os gastos públicos e da dificuldade de 

acesso da população às instituições privadas de ensino superior, devido à baixa renda. 

Na fase de agenda setting (agendamento), as demandas observadas são levadas à 

discussão, identificando os principais envolvidos, neste caso os estudantes do ensino 

médio oriundos da rede pública de ensino ou da rede privada na condição de bolsistas, 

as   instituições   privadas   de   ensino   superior   e   o   próprio   governo,   visto   que   o
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desenvolvimento da educação e consequentemente  do  país  é  de  seu  interesse.  As 

necessidades são discutidas pelos grupos de interesse e faz-se a identificação de seus 

principais aspectos. 

Em seguida, tem-se a fase de elaboração de programas e decisão, onde são 

apresentadas propostas de solução para os problemas identificados, e uma delas é 

escolhida e levada a votação para ser aprovada e implementada, e no caso em estudo a 

solução  proposta  para  aumentar  o  acesso  ao  ensino  superior  e  reduzir  os  gastos 

públicos, foi a concessão de bolsas para acesso ao ensino superior em instituições 

privadas. Cria-se então o Prouni, o Programa Universidade Para Todos. 

Após sua criação o programa deve ser implementado e para a implementação do Prouni 

o governo fez uma parceria com as instituições privadas de ensino superior, em que 

estas recebem isenção fiscal para que ofertem bolsas de estudo parciais e integrais para 

os estudantes de ensino médio oriundos da rede pública de ensino, ou da rede privada 

na condição de bolsista, que ainda não possuam graduação. A política também foi aliada 

à outros dois programas, o Enem e o Fies, pois para ter acesso ao Prouni o estudante 

deve fazer o Enem, e nos casos de bolsa parcial é possível financiar o restante pelo Fies. 

Para ter acesso à bolsas integrais o estudante deve ter renda familiar per capta inferior à 

um salário-mínimo e meio, e para as bolsas parciais a renda per capta não pode exceder 

o referente a três salários mínimos. 

Após a implementação, a política deve ser avaliada, e se necessário, devem-se fazer 

correções. No caso do Prouni, o número de bolsas foi ampliado ao longo do 

desenvolvimento do programa e no ano de 2015, houveram algumas mudanças nas 

condições de acesso. Até 2014 era permitido que o estudante disfrutasse dos benefícios 

do Prouni e do Fies simultaneamente em cursos e/ou instituições diferentes, agora, a 

partir de 2015, isso não será mais possível, o estudante só poderá desfrutar de ambos os 

benefícios se for no mesmo curso e na mesma instituição, ou seja, os benefícios só 

poderão ser usados como um sendo complemento de outro, em apenas um curso. Esta 

medida evita o acúmulo de benefícios por uns e a perda de oportunidades por outros. 
 
 

Conclusão 
 

A partir desta pesquisa pode-se perceber que uma Política Pública passa por diversos 

estágios de desenvolvimento, podendo demorar mais ou menos tempo para ser 

implementada  dependendo  do  desenrolar  de  cada  estágio.  Nota-se  também  que  o 

governo não é o único participante dos processos de desenvolvimento destas políticas, 

os cidadãos e o setor privado, e a sociedade como um todo, tem um importante papel na
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apresentação das demandas e avaliação da efetividade das políticas implementadas. 

Desde a implementação do Prouni em 2004, houve um significativo aumento no número 

de ingressantes e concluintes em cursos de nível superior de instituições privadas. Esse 

aumento  nas  oportunidades  de  acesso  ao  ensino  superior  faz  com  que  aumente  o 

número de profissionais qualificados e consequentemente a qualidade da produção e o 

desenvolvimento do país. Para melhorar ainda mais o desempenho desta Política Pública 

é necessário investir na educação de base, para possibilitar um maior aproveitamento 

dos cursos superiores e evitar a evasão, aumentando consequentemente o número de 

conclusões dos cursos. Também é importante que se ofereçam bolsas em outras 

modalidades, como por exemplo, bolsas para cursos de especialização, neste caso as 

bolsas poderiam ser oferecidas tanta por instituições privadas, quanto públicas. Outra 

possibilidade é associar a oferta de bolsas com programas de oportunidades de trabalho, 

para  que  os  estudantes  possam  exercer  suas profissões,  através  de  programas  de 

estágio,  trainee e emprego,  programas estes oferecidos  pelo  governo,  com  ou  sem 

parceria com instituições privadas. 
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Resumo 
_______________________________________________________________________ 

Ao longo dos anos, o modo de estabelecer políticas públicas no Estado foi se 

modificando, tanto por fatores de natureza, como por fatores sociais, podendo-se citar 

a crescente demanda por melhorias na área da saúde, educação e consequentemente, 

a assistência social. Esta pesquisa teve como objetivo principal mostrar o que e quais 

são os Centros de Referência em Curitiba, através de consulta online no site da 

FAS (Fundação de Ação Social), bem como expor os investimentos realizados na 

área da assistência social na cidade. É uma pesquisa descritiva e exploratória, porque 

visa apresentar o tema e compreender melhor o problema de pesquisa, por meio de 

levantamento de dados nos sites oficiais da Prefeitura Municipal de Curitiba. Os 

investimentos na área evidenciam que esta não está entre as prioridades de governo, 

concluindo- se que há muito que se desenvolver para uma melhor efetividade dessa 

função pública no município. 
 

Palavras-chave: Efetividade; Estado; Governabilidade; Governança; Transparência. 
 
 

Introdução 

O entendimento da implementação de projetos referentes a questões de  políticas 

públicas é possível com as chamadas “questões de fundo”, sendo estas os modelos de 

planejamento em torno das escolhas feitas, os modelos de avaliação aplicados em 

relação, por exemplo, a uma estratégia de governo. Para uma melhor contextualização 

em torno do assunto, devemos entender qual é a diferença entre Estado e governo; o 

Estado é um conjunto de órgãos permanentes, como por exemplo, órgãos legislativos, 

tribunais, entre outros, possibilitando a ação do governo. O governo é quem assume a 

função de Estado, desempenhando as funções deste por um determinado período. Essas 

funções se fazem concretas através das políticas públicas. Não há um consenso entre 

vários autores a respeito da definição de políticas públicas, mas dentre as várias 

definições, pode-se perceber que de uma opinião todos compartilham: as políticas 

públicas vêm de demandas do povo e são realizadas para o povo. Em torno desse 
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contexto, o tema proposto dessa pesquisa é “Políticas públicas voltadas à assistência 

social”, com os objetivos de analisar a melhora dessas políticas na cidade de Curitiba, 

bem como quais os programas e investimentos alocados na cidade. Foram feitas 

pesquisas na internet, especialmente em sites oficiais da Prefeitura Municipal de Curitiba 

e em artigos publicados em revistas eletrônicas. 

A função de Assistência Social se tornou legalmente efetiva por meio da criação da 

Constituição Federal de 1988; no artigo 194, pode-se observar a qualificação da 

assistência social como política de seguridade social, sendo alguns dos objetivos do 

Poder Público: universalidade da cobertura e do atendimento, equidade na forma de 

participação no custeio, entre outros. No artigo 204, são mais enfatizadas quais  políticas 

e diretrizes a serem implantadas na assistência social (BRASIL, 1988). 

Com a criação da LOAS, estabelece-se uma relação de direito da população e dever do 

Estado, uma vez que tal lei tem como princípios o atendimento das necessidades sociais, 

de acordo com as exigências do retorno econômico, serviços efetivos, de qualidade, que 

supram as demandas sociais com qualidade. Após a criação dessa lei, a população pôde 

participar e opinar a respeito das políticas adotadas em torno dessa função social, fato 

que propicia o apoio das pessoas para que a Assistência Social legitime-se na política. 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) surge como uma das formas de 

consolidação da Assistência Social como uma política pública, sendo a responsabilidade 

de consolidação delegada à Política Nacional de Assistência Social. É preciso que o 

Estado crie formas que garantam a execução de cada estrutura, propiciando a 

participação da sociedade civil, num todo. Por outro lado, a garantia de um Estado que 

financie serviços e capacite pessoas para um aprimoramento da execução da Assistência 

Social. 

 

Material e métodos 

O presente trabalho é descritivo e exploratório, porque visa apresentar o tema e 

compreender melhor o problema de pesquisa. Por isso, trata-se de um levantamento de 

dados nos sites oficiais da prefeitura municipal de Curitiba, local do objeto de estudo, e 

nos bancos de dados nacionais que centralizam a informação, como do DATASUAS. Fez 

um estudo bibliográfico para justificar a relação da assistência social com  a política 

pública e levantou-se dados no site da Prefeitura sobre os investimentos em assistência 

social em Curitiba. Procura-se com isso melhor compreender o tema e o esforço do 

Estado neste processo. Trata de temas relacionados às políticas públicas instituídas na 

área  da  assistência  social,  focando-se  nos  CRAS  e  CREAS  instituídos  em Curitiba, 
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comparando os investimentos entre os anos de 2008 a 2013, na cidade. Busca também 

organizar informações a respeito das definições de cada programa (CRAS e CREAS), 

proporcionando um maior entendimento sobre eles. 

 
 
 

Resultados e discussão 

Os resultados deste estudo são pautados nos programas implantados em Curitiba, 

especificamente os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de 

Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), e o Centro de Referência 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua (CREAS POP) que buscam a 

consolidação da Assistência Social como função pública de Estado e de Governo. A 

pesquisa buscou levantar dados a respeitos dos investimentos na Assistência Social de 

Curitiba, realizados entre 2008 e 2013. 

O CRAS é uma unidade de aplicação dos serviços de proteção social básica, direcionado 

para a população em situação de vulnerabilidade social. Entende-se aqui sendo um 

cidadão vulnerável aquele que decorre da pobreza, debilitável de vínculos afetivos, 

objetivando com a implementação do CRAS, serviços que previnam situações de risco, 

explicar o papel da família como uma ligação para cada um dos participantes, 

fortalecendo laços internos e externos. Os serviços desenvolvidos no CRAS são 

acessíveis à população, sendo alguns deles o Cadastro Único, o Atendimento social, a 

Convivência social e fortalecimento de vínculos familiares de comunitários e a 

Qualificação Profissional. Segundo dados do Censo Suas do MDS (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome), as quantidades de CRAS, em Curitiba, no 

ano de 2009, que tiveram condições de acessibilidade para pessoas idosas e/ou pessoas 

com deficiência, foram de 32 unidades; em 2010 foram de 41 unidades e em 2011, 43. As 

quantidades de CRAS com estrutura física própria no ano de 2009, em Curitiba, foram de 

33 unidades; em 2010 foram de 38 unidades e em 2011, estabeleceu-se 38 unidades. 

Os CREAS, por sua vez, são unidades que buscam com serviços de proteção social 

especial, pois os problemas registrados neles são de média complexidade, destinados à 

famílias e pessoas que estão correndo risco social ou pessoal. Entende-se aqui risco 

pessoal como sendo aquele que viola os direitos pessoais e sociais ou estar em situação 

de casualidade. Dentre os objetivos visados por esses centros, alguns deles são o da 

inclusão da família nos serviços públicos e no ambiente social, acabar com o ciclo de 

violência no interior da família e prevenir a persistência de violações de direitos. No 

CREAS, são atendidas mulheres, pessoas idosas, crianças e famílias que foram   vítimas 
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da violência doméstica, pessoas e famílias reincidentes de situação de rua ou que 

precisam de serviços para a reabilitação de pessoas com deficiência, adolescentes em 

cumprimento de pena socioeducativa e em regime aberto. Segundo o Censo SUAS do 

MDS (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome) as quantidades de 

CREAS em Curitiba, no ano de 2009, foram de 10 unidades; em 2010 foram de 10 

unidades e em 2011 não se alterou, continuaram 10 unidades no município. 

 

Conclusão 

Em Curitiba, observa-se uma constante “luta” pela consolidação das políticas públicas em 

diversas áreas de atuação do Estado/governo. Não obstante, haja vista o objetivo deste 

estudo, trata-se aqui, em seu escopo, da área da Assistência Social. A FAS (Fundação 

de Assistência Social) foi criada em Curitiba, com o objetivo de propiciar a proteção social 

para os cidadãos em situação de risco e vulnerável socialmente, promovendo programas 

de inclusão social e consequentemente, a emancipação na sociedade. 

Do exposto, o que se pode concluir por inferência é que houve uma preocupação na 

construção de CRAS em Curitiba, principalmente com relação à adoção das normas da 

ABNT para atendimento aos portadores de necessidades especiais. 

Quanto à expansão do CREAS, observa-se que em 2012 houve total estagnação, não 

sendo criada nenhuma nova unidade, não se tendo clara a motivação, fato  que 

demonstra uma ação mais positiva no sentido de retomar a necessária expansão para 

melhor atender à demanda da sociedade. Não obstante a estagnação na expansão dos 

CREAS houve nesse período a criação dos CREAS POP, uma relevante iniciativa do 

governo que tem a meta de reinserir a população que mora nas ruas e coloca-las em 

uma situação de vida mais digna como cidadãos de fato e não somente de direitos. 

Em relação aos investimentos realizados entre os anos de 2009 a 2013, houve anos em 

que cada subfunção obteve uma melhora significativa; em 2008, não houve melhoras 

significativas em relação a anos posteriores ; em 2009, a subfunção “Assistência 

Comunitária” foi a que mais recebeu recursos em comparação com os anos seguintes ; 

em 2010, cria-se uma nova subfunção, para o recebimento de recursos, chamada 

“Comunicação Social”; em 2011, observa-se que a sub função “Assistência ao Portador 

de Deficiência” obteve-se o maior investimento, em relação aos anos citados, o ano de 

2012 onde pode-se observar que as sub funções “Administração Geral” e “Assistência 

Comunitária” conseguiram uma melhora visível relacionadas aos anos posteriores e por 

último, no ano de 2013 houve um maior investimento da sub função “Administração 

Geral”. Conclui-se, então, que a cidade de Curitiba tem buscado, com políticas públicas 
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implantadas na Assistência Social, melhorar o quadro hostil e instável dessa área, com a 

criação de centros, buscando sempre um planejamento em torno do que será executado 

para que não haja transtornos posteriores, entretanto, há muito que fazer para a melhora 

contínua da estrutura dos centros de referências, nos investimentos das subfunções, 

especialmente a “Assistência ao Idoso”, onde, a cada ano, se vê uma diminuição dos 

investimentos. 

Por final, ressalta-se o direito e dever de todo cidadão cobrar, de seus governantes, 

melhorias na construção de políticas públicas efetivas, fazendo assim com que estes 

possam cumprir com o papel de representantes do povo. Para trabalhos posteriores, 

pretende-se fazer uma visita aos centros de referência para saber como está 

acontecendo a gestão deles, em quais condições se encontram a população que 

frequenta e usufrui dos serviços disponibilizados e quais as melhorias que a prefeitura de 

Curitiba tem feito para a efetividade das políticas públicas voltadas para a assistência 

social. 
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Resumo 

No presente trabalho pretende-se discutir a importância da cartografia tátil e fazer 

apontamentos metodológicos para a confecção de um mapa tátil. Tal ensaio surge a 

partir de uma oficina ofertada aos petianos de Geografia da Universidade Estadual de 

Londrina. Desta forma, o objetivo central do trabalho é relatar experiências na confecção 

de mapas táteis, cabendo deixar claro que não são metodologias fixadas e engessadas, 

mas sim, alternativas metodológicas para confecção de mapas táteis que possam guiar 

professores em sua caminhada docente, são apenas ideias que se pretende multiplicar. 

 
Palavras-chave: Cartografia Tátil; Deficiência Visual; Ensino de Geografia; Inclusão; 

Prática Docente. 

 

Introdução 
Nos dias atuais encontra-se muito em voga a discussão no âmbito escolar, mais 

precisamente, no ensino básico de educação regular, a inclusão de pessoas com 

necessidades educacionais especiais. Porém, tal discussão é anciã em outras áreas 

como a psicologia (apesar de não ser uma disciplina escolar, serve de considerável apoio 

àquelas que são), pedagogia, educação física, dentre outras. A geografia, no entanto, 

ainda se mostra jovem em suas discussões, tendo algumas limitações acerca da inclusão 

(já colhendo bons frutos nos dias atuais).  

Desta forma, o presente ensaio trata-se de uma oficina acerca da cartografia tátil, 

apresentada e aplicada ao grupo PET de Geografia da Universidade Estadual de 

Londrina, no final do ano de 2014, a qual foi ministrada pela petiana Juliana Santiago de 

Freitas.  
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Isto posto, a oficina teve por objetivo mostrar a importância da cartografia tátil para o 

ensino de geografia, buscando meios para um ensino possível para pessoas com 

deficiências visuais, e, principalmente, incitar a mente e orientá-la para confecção de 

mapas táteis. Objetivou-se também dar um breve aparato teórico a respeito da temática 

em tela (cartografia tátil), bem como o publico alvo a ser alcançado, e também de 

cuidados com a própria confecção de um mapa voltado à deficiência visual.  

Para tanto, admite-se que não se utilizou de um método próprio para a confecção dos 

mapas, afinal, a criatividade vai muito além de metodologias e de “formas” de se 

confeccionar um mapa tátil. Pode-se colocar que a metodologia utilizada foi a da 

experiência adquirida ao confeccionar os mapas, dando apenas um norte e instruções 

para confecções posteriores do grupo (do que fazer e não fazer). 

 

Material e métodos 
Os procedimentos metodológicos utilizados no presente trabalho se embasaram na 

busca de referencial teórico voltado à temática da Cartografia Tátil, inclusão especial, 

especialmente de pessoas com deficiência visual e finalmente, a busca de conteúdo 

teórico voltado para a confecção de mapas táteis.  

Os materiais utilizados foram diversos, tendo por regra a variedade de texturas, tais 

como: lixas, Eva´s (tanto lisos quanto texturados), papel dobradura, papel laminado, 

papel cartão, crepom, dentre outras variedades. Utilizou-se também do apoio das colas 

coloridas 3D que, em meio de muitas variáveis, elas dão o toque da diferenciação 

textural. Como será explicitado mais adiante, o uso do barbante também é de suma 

importância, uma vez que o mesmo delimita as varáveis, identificando-as melhor aos 

tatos.  

Outros materiais secundários foram utilizados e serão descritos ao decorrer do “passo a 

passo”, mais adiante neste trabalho. 

 

A Importância da Cartografia Tátil 
Como já mencionado anteriormente, a cartografia tátil assume uma das discussões mais 

importantes no que concerne à inclusão de pessoas no ensino regular que, no caso, 

refere-se à inclusão de pessoas com deficiência visual. O tema é mais enaltecido dentro 

da ciência por, talvez, dar alternativas palpáveis (no sentido nato), mais facilmente 

possíveis, e, de certa forma, mais visualmente relacionado à geografia e que, para 

Corrêa (2003), em trabalhos geográficos devem conter inúmeros mapas, “[...] pois estes 
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são representações, socialmente construídas, da espacialidade dos nossos objetos de 

investigação.” (p. 8). 

Assim sendo, cabe colocar que o público alvo na confecção dos mapas táteis são 

pessoas com baixa visão, que são pessoas que enxergam parcialmente, vultos ou 

sombras, ou até mesmo aquelas que distinguem apenas a claridade; cegueira, que são 

pessoas que tem a visão totalmente comprometida; e também videntes, que são pessoas 

que não tem a visão comprometida e que podemos utilizar os mapas por conta da 

quantidade de variáveis, tornando-o didático. 

A cartografia tátil, desta forma, seria a forma com que o deficiente visual pode enxergar, 

ou seja, por algumas determinadas vezes, a cartografia tátil ou o mapa tátil se tornariam 

os “olhos guiadores” de quem não enxerga, pois “[...] percebem e conhecem o espaço 

geográfico através da exploração direta, explanações verbais, sons, cheiros, gestos, 

modelos em relevo (maquetes) e imagens táteis.” (ALMEIDA, 2011, p. 143).  

Pessoas com deficiência visual utilizam esses mapas também para a locomoção, 

percepção do espaço e coleta de informações geoespaciais. Como coloca Loch (2008, p. 

41), em que “[...] para as pessoas, os mapas reduzem o mundo, auxiliando-as na sua 

compreensão; para as pessoas com deficiência visual, os mapas ampliam sua concepção 

de mundo, auxiliando-as na sua autonomia.”.  

Há desta forma, três tipos de mapas táteis: Orientação, em que são expressas 

informações gerais de uma área, o de mobilidade o qual se torna mais detalhado e os 

geográficos, em que representam escalas menores. 

 

Confeccionando Mapas Táteis: alguns cuidados 
A semiologia gráfica de um mapa convencional é, em sua maioria, aplicável ao mapa tátil, 

porém temos que tomar cuidado para alguns pontos. Muitas vezes, o que é certo e 

desejável para o mapa convencional não é eficaz para representações no formato tátil. 

Deve-se, assim, utilizar uma maior generalização; as escalas devem ser menores; deve 

ser utilizado maior número de cores e codificações, desde que utilizadas corretamente 

para que não hajam confusões.  

Outros cuidados essenciais seguem detalhados abaixo: 

• O tamanho do mapa não deve passar de 50 cm. O deficiente visual, assim como 

os videntes, precisa de um campo tateável a seu alcance. Um mapa muito 

pequeno não ilustrará com clareza o que foi proposto, muitas vezes não será 

possível identificar as informações; 
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• A legenda deve ser transcrita para o Braille. O deficiente visual precisa entender o 

que está no mapa, caso contrário, todo o esforço será em vão; 

• A utilização de alimentos e produtos nocivos (sabão em pó, por exemplo) pode 

não ser interessante por perecer e por poder fazer mal à pessoa que estiver 

tateando o mapa; 

• A lixa pode sim ser utilizada. Há uma grande discussão acerca da utilização da 

lixa em mapas táteis; alguns dizem que a lixa pode prejudicar na sensibilização do 

tato do deficiente visual, porém, em entrevista com uma das coordenadoras do 

Instituto Roberto Miranda de Londrina, a mesma colocou que só seria prejudicial 

para a pessoa se a mesma exercesse muita pressão sobre a lixa, o que não 

ocorre. 

• As divisões devem ser contornadas com barbante para delimitação; 

• Há que se ter contraste entre as cores; 

• A variação de texturas é essencial.  

Desta forma, colocaram-se acima algumas restrições importantes e alguns apontamentos 

acerca da confecção de mapas. 

 

Dos Cuidados à Prática! 
No presente trabalho poder-se-ia questionar: do que seria da prática se não fossem os 

experimentos? Pois, foram de vários deles que saíram “métodos” de confeccionar mapas 

táteis. Cabe, ainda, reforçar que não se pretende engessar um método de fazer mapas 

táteis e sim, mostrar possibilidades, alternativas possíveis, ou até mesmo um caminho 

norteador, já que não se tem o devido preparo na formação docente. Para tanto, seguem 

abaixo algumas etapas que foram utilizadas na oficina em questão: 

a. É necessário escolher o tema que se abordará, e como no método proposto utiliza-se a 

projeção de um mapa, ampliando-se, deve-se primeiramente escolher o mapa desejado; 

b. Material: folha transparência e canetinha para contorno. A transparência será utilizada 

para contornar o mapa desejado se caso ele estiver em algum livro ou página impressa. 

São apenas dicas de projeção caso utilize-se de retroprojetor, caso tenha datashow, a 

etapa em questão pode ser ignorada. Nesses casos de contorno de mapa, é necessário 

fazer um “espelhamento”, em que se deve diferenciar frente e verso, para que não haja 

confusão, pois, na hora de passar no material deve-se colocar do lado oposto para que 

não fique marcado a caneta e interfira no “layout” do trabalho. 

c. Escolher as variáveis de cada parte do mapa, obedecendo a variação de texturas dos 

materiais; 
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d. Recortar, parte por parte, o mapa e já recortar também a parte da variável 

correspondente e já ir montando o mapa (dica importante, pois, se cortar todas as partes 

e depois todas as variáveis de uma vez, por vezes, dá muito trabalho para se encontrar 

na montagem do mapa); 

e. Quando todas as partes já estiverem devidamente coladas, deve-se fazer o 

“barbanteamento”, ou seja, fazer o contorno do mapa com barbante, por exemplo, para 

que se possa diferenciar cada parte (isso é muito importante para deficientes visuais!); 

f. Acertar os detalhes a gosto, como por exemplo diferenciar texturas com colas coloridas 

3D, fazer margens com fitas coloridas, enfim, inúmeras possibilidades. 

 

Considerações Finais 
O presente texto teve como objetivo propor alternativas de se confeccionar mapas táteis, 

em que, por meio de uma oficina ofertada ao PET de Geografia da UEL, foi possível 

aplica-lo aos integrantes do grupo.  

Evidencia-se, desta forma, que há uma grande importância e necessidade de se levar 

adiante estudos que se voltem ao aluno com necessidades especiais, tais quais não só 

enquanto cunho teórico, mas também como práticas que se podem utilizar em sala de 

aula, que aqui se tratou da deficiência visual. Assim, o presente ensaio cunha tal 

empenho, trazendo algumas metodologias (alternativas) de confeccionar mapas táteis. 
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Resumo 

O primeiro ano do curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Londrina, tem sua 

grade curricular composta por matérias básicas, causando grande desinteresse por parte 

da turma. O PET Zootecnia em conjunto com a coordenação do curso de Zootecnia e a 

Empresa Junior de Zootecnia prepararam algumas atividades para recepcionar os 

calouros. As atividades realizadas na recepção dos calouros teve efeito positivo, 

diminuindo as reprovações e desistências. 

 

Palavras-chave: alunos, desistências; rendimento; reprovações;  

 

Introdução 
O primeiro ano do curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Londrina, tem sua 

grade curricular composta por matérias básicas como: química, biologia, física, entre 

outras, causando grande desinteresse por parte da turma que entram pensando que vão 

ter um contato direto com o curso, acaba acarretando um problema com reprovações e 

desistências. 

O PET Zootecnia em conjunto com a coordenação do curso de Zootecnia e a Empresa 

Junior de Zootecnia está buscando a melhoria do curso, visando facilitar a integração dos 

calouros com os demais estudantes, com a comunidade da UEL prepararam algumas 

atividades para recepcionar os novos estudantes da Zootecnia. O objetivo deste trabalho 

foi estimular o interesse dos calouros pelos caminhos que ele poderá seguir durante sua 

graduação para diminuir as reprovações e desistências do curso. 

 

Material e métodos 
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A atividade foi desenvolvida em parceria com o Colegiado do Curso de Zootecnia da 

Universidade Estadual de Londrina e a Empresa Júnior de Zootecnia (CATECz). Dividiu-

se em etapas, de modo a ser cumprida em um período de quatro dias.  

No primeiro dia realizou-se um trote solidário em parceria com a Empresa Júnior de 

Zootecnia, que consistiu no plantio de 60 mudas de árvores nativas na Fazenda Escola 

(FAZESC).  As mudas foram doadas pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Para esta 

etapa reuniu-se os calouros juntamente com membros dos dois grupos no local escolhido 

previamente, junto à diretoria da FAZESC.  

Dando sequência as atividades, na segunda etapa, foram realizadas uma Aula Magna, 

onde os calouros tiveram o primeiro contato com grande parte do corpo docente 

pertencente ao Departamento de Zootecnia, bem como suas áreas de pesquisa e 

disciplinas ministradas durante o curso. A aula foi iniciada com a abertura feita por um 

petiano, que conduziu a mesma durante toda a sua totalidade. Cada professor se 

apresentou separadamente, e fez uma menção a vida universitária. Posteriormente, com 

o auxilio da Pró-reitoria de graduação (PROGRAD) representada pela responsável da 

Divisão de Intercâmbios e Mobilidade Acadêmica, apresentou-se todas as possibilidades 

de mobilidade acadêmica e intercâmbios disponíveis na Universidade. E para finalizar 

essa etapa, uma palestra técnica, abordando os reais objetivos da profissão do 

Zootecnista, bem como seu real significado e o perfil do profissional buscado no mercado 

atualmente, ministrada pela professora Ana Cláudia Ambiel, da UNOESTE-SP.  

Na terceira etapa, realizou-se a apresentação de todos os grupos de pesquisa 

pertencentes ao Departamento de Zootecnia, com o auxilio de uma apresentação em 

Power point, que durou em torno de 15 minutos, com a presença de muitas imagens e 

situações práticas, onde se evidenciou o trabalho realizado pelos estudantes da 

graduação dentro de seus respectivos grupos. Para finalizar essa etapa, realizou-se o 

“Dia da dica”. Esta é uma atividade que busca sanar as maiores dúvidas dos alunos 

ingressantes em relação a universidade, como a localização de salas, procedimentos 

junto a PROGRAD, etc. Nesta atividade, os calouros conhecem todo o campus e os 

Departamentos que eles percorrerão durante o curso. Neste dia foi distribuído aos 

ingressantes o Manual dos Calouros do Curso de Zootecnia, elaborado pelos petianos. 

Finalizando a atividade, na ultima etapa apresentou-se na forma de power point a 

Empresa Junior de Zootecnia, o centro acadêmico (CAZOO) e o grupo PET Zootecnia. 

Cada grupo limitou-se em 20 minutos aproximadamente.  

 

Resultados e discussão 
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A semana de recepção aos calouros do curso de Zootecnia proporcionou aos calouros a 

integração com outros alunos, ao corpo docente do Departamento de Zootecnia e Grupos 

de Estudo, Centro Acadêmico e Empresa Junior. Com isso, esses novos alunos se 

desenvolvem melhor desde a primeira semana de aula, já que essas informações fazem 

com que tenham mais estímulos para desfrutar das oportunidades que a Universidade os 

oferece, além de saberem que podem contar com o auxílio de alunos mais experientes 

que já mantiveram um primeiro contato. O dia da dica resultou em um maior 

conhecimento geográfico da Universidade, como a localização das bibliotecas, Centro 

Acadêmico e laboratórios, tudo isso facilitou na hora de se locomoverem no dia a dia. A 

parceria realizada com a empresa Junior para o trote solidário rendeu vários elogios a 

iniciativa para colaborar com a diminuição da violência nos trotes universitários, além de 

fazer o bem para o meio ambiente. Com as apresentações dos programas de intercâmbio  

e as palestras a área da Zootecnia os alunos foram estimulados e se dedicar cada vez 

mais a vida acadêmica, mostrando quais são os possíveis caminhos que um aluno 

dedicado e futuro Zootecnista pode seguir e qual a importância para a sociedade. Todas 

as etapas concluídas com sucesso estimularam os alunos a não desistirem e a longo 

prazo essas atividades diminuiu a retenção dos discentes. 

 
Considerações finais 
As atividades realizadas na recepção dos calouros tiveram efeito positivo devido a maior 

procura dos calouros pelos grupos de pesquisa, melhoraram o desempenho acadêmico 

diminuindo as reprovações e desistências do curso de Zootecnia . 
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Resumo 
 

O grupo PET Tecnologia de Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Câmpus Londrina, desenvolve atividades de ensino como palestras, visitas técnicas e 

eventos esportivos com o objetivo de promover as relações interpessoais, integração e 

melhorar a qualidade de vida dos alunos de diferentes cursos. Para a realização das 

atividades houve um planejamento, confirmação de datas, reservas de equipamentos, 

locais, entre outros. Os resultados obtidos mostraram-se significativamente positivos, 

alcançando um público desejado o que demonstra o interesse por parte dos discentes 

nestas atividades. É possível observar como o ensino é algo crucial, tanto para formação 

acadêmica quanto a formação pessoal, e estas características quando unidas promovem 

um profissional de sucesso. 

  
Palavras-chave: Atividades complementares; Esportes; Palestra; Visita técnica. 

 

Introdução  
 

Nos últimos anos com um cenário nacional marcado por mudanças nos setores 

econômicos, tecnológicos e político-sociais, o Brasil encontra-se em um momento 

importante e desafiador. O papel das Instituições de Educação Superior mostra-se 

fundamental com estratégias e ações que podem vir a desempenhar perante a sociedade 

e junto delas a busca e o incentivo à educação e inovação, que ultrapassem interesses 

privados e/ou estritamente mercadológicos e consumistas (SILVA, 2012). 

Na busca por tais interesses a Universidade deve se nortear baseando-se no trinômio 

ensino–pesquisa–extensão. Estas atividades são indissociáveis e constituem o 
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fundamento para que a educação nela realizada objetive o desenvolvimento de uma 

região. 

O Programa de Educação Tutorial (PET) do Ministério da Educação (MEC) aborda estes 

três pilares básicos da educação, pesquisa, ensino e extensão. O programa é 

desenvolvido por grupos de alunos, com tutoria de um docente, durante a graduação dos 

estudantes. A união das três vertentes propicia condições para geração e transmissão do 

conhecimento científico (MEC, 2015).   

As atividades de ensino são fundamentais para promover as relações interpessoais, 

integração e comunicação entre os alunos de diferentes cursos. Algumas das atividades 

de ensino desenvolvidas pelo grupo PET Tecnologia de Alimentos da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Câmpus Londrina-PR são as palestras, visitas 

técnicas e evento esportivo, realizados periodicamente durante o ano letivo.  

As palestras caracterizam-se pela apresentação de um tema, por uma pessoa que tenha 

conhecimento de causa a um grupo de pessoas interessadas. Seu intuito é o de informar 

e atualizar o público sobre um determinado assunto, bem mais rápido, e geralmente 

motivando com exemplos da vida do palestrante. 

As visitas técnicas tem como objetivo visar um encontro de discentes com o mundo 

profissional, proporcionando aos participantes uma formação mais ampla. A realização 

destas é de extrema importância para os alunos da graduação, nelas, é possível observar 

o ambiente real de uma empresa em pleno funcionamento, além de verificar sua 

dinâmica, organização e todos os fatores teóricos implícitos. Este PET organiza e 

proporciona visitas técnicas como uma ferramenta de ensino para o professor, podendo 

exemplificar nas aulas teóricas o que o aluno observou tendo contato com a aplicação 

prática.  

Visando todos os benefícios que a prática de atividade física acarreta ao ser humano, o 

evento esportivo tem como objetivo promover a integração de alunos de diferentes 

períodos e cursos além de estimular a prática esportiva para uma melhor qualidade de 

vida. Vários estudos têm comprovado os benefícios de atividades físicas, considerando a 

saúde do ser humano podendo-se observar a redução dos níveis de ansiedade, estresse 

e depressão, melhoras no humor, aumento do bem estar físico e psicológico, melhor 

funcionamento orgânico, entre outras, são consideradas vantagens da prática de 

exercícios físicos (SAMULSKI; NOCE, 2000).  

 

Material e métodos 
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As atividades de ensino foram realizadas na Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Câmpus Londrina, de março a novembro de 2014. 

Palestras: Foram pesquisados assuntos que abordassem temas de interesse dos 

discentes. Com base nos temas discutidos o palestrante foi contatado por e-mail para 

verificar sua disponibilidade. Após a confirmação do evento, foram definidos o dia e 

horário da palestra, juntamente com o palestrante, e então reservados o local e os 

equipamentos necessários. A divulgação ocorreu por meio do mural do PET, redes 

sociais e/ou divulgação oral nas salas de aula. Não foram realizadas inscrições, a entrada 

foi permitida até a lotação do local. Após a apresentação, abriu-se a possibilidade para 

questionamentos 

Evento Esportivo: Para a realização do evento primeiramente foi necessário pesquisar e 

definir o esporte que seria disputado, para a elaboração de um projeto, aprovado na 

DIRGRAD (Direção de Graduação) do Câmpus. O grupo PET foi o responsável por 

organizar a reserva do local e equipamentos necessários. Em seguida os integrantes 

fizeram intensa divulgação das inscrições para o evento contando com as redes sociais e 

o mural destinado as atividades do grupo. Com o período de inscrições finalizado foi 

necessária a montagem das chaves e horários dos jogos para futura divulgação.  

Visita técnica: Foram realizadas mediante a pesquisa por empresas da área alimentícia. 

O grupo entrou em contato através de telefone e e-mails para saber a disponibilidade da 

mesma para realização desta atividade. Com a aceitação da empresa foi agendado o dia 

e horário da visita, foi agendada a van da Instituição para o transporte e providenciado 

um professor responsável. Esta atividade foi ofertada exclusivamente para os alunos do 

curso de Tecnologia em Alimentos. 
Ao final dos eventos foram entregues aos participantes fichas de avaliação e listas de 

presença para que fossem posteriormente realizadas as emissões de certificados, que 

podem ser utilizados para convalidar parte das atividades complementares.  
 

Resultados e discussão 
 
As atividades de ensino apresentaram resultados significativos, alcançando um público 

desejado o que demonstra o interesse por parte dos discentes de forma a tornar-se uma 

motivação que vai além da rotina acadêmica, reforçando as relações interpessoais. 

As palestras realizadas obtiveram a participação dos graduandos, proporcionando 

conhecimento sobre temas que complementam a grade curricular e outros assuntos de 

interesse. A finalidade destas atividades foi promover uma visão mais ampla e crítica, 
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como também despertar curiosidade e trazer conhecimento sobre os mais diversos 

assuntos, pois os temas abordados são tanto de cunho acadêmico quanto social, 

buscando um somatório de conhecimentos, experiências, informações e ensinamentos. 

O evento esportivo beneficiou o convívio e a integração social dos alunos de diferentes 

períodos e cursos, de ambos os sexos, além de estimular a prática esportiva e 

proporcionar melhor qualidade de vida dos participantes. O evento promoveu momentos 

de descontração e interação entre todos, incentivando a participação e o relacionamento 

em grupo com diferentes pessoas de sua convivência habitual. 

Pitanga (2002) afirma que o sedentarismo já é visto como fator de risco primário para as 

doenças cardiovasculares, e tornam-se necessárias propostas para incentivar a adoção 

da prática de atividades físicas, assim como estratégias para estimular a população a 

adotar o estilo de vida ativo fisicamente. Os autores Samulski e Noce (2000) completam, 

que a motivação da população às práticas de exercícios físicos pode ser observada na 

procura e frequência aumentada às praças de esporte, lugares públicos destinados a 

prática do exercício físico além dos clubes esportivos e academias. 

O interesse na procura por visitas técnicas mostrou-se gratificante, aumentando o 

conhecimento e a experiência dos estudantes adquiridas após a visita, possibilitando 

observar o mercado de trabalho de forma mais ampla e expandindo os conhecimentos 

obtidos no curso. Além de promover uma interação positiva, onde existe a troca de 

experiências entre alunos, professores e profissionais da área. 

O professor desenvolve um papel fundamental na orientação pedagógica, realizando uma 

ação semelhante do que já desempenha, por exemplo, nos cursos de nível superior. 

Atualmente as aulas não estão ficando apenas restritas em sala, ou seja, os 

aprendizados também estão acontecendo cada vez mais, fora delas (MONEZI; ALMEIDA 

FILHO, 2005). 

A prática dessas atividades, sobretudo, desejou oportunizar, motivar, integrar e 

desenvolver interesse dos discentes da UTFPR Câmpus Londrina nas ações ofertadas 

pelo grupo PET- Tecnologia de Alimentos. Além que contribuir para as horas de 

atividades complementares, atividades essas que privilegiam a construção de 

comportamentos sociais, humanos, culturais e profissionais e devem ser completadas 

durante o prazo de conclusão de curso. 

 

Considerações Finais 
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A pesquisa, ensino e extensão são pilares fundamentais para a área acadêmica, e 

quando unidas resultam na produção do conhecimento. As atividades de ensino 

promovem a interação e conexão entre os alunos com o meio acadêmico e social. 

Atividades como palestras, visitas-técnicas e eventos esportivos são muito exploradas 

pelo PET Tecnologia de Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Câmpus Londrina, visando motivar, conhecer na prática assuntos discutidos em salas de 

aula, a busca pela qualidade de vida e a integração entre os alunos. 

A realização dessas atividades torna possível observar como o ensino é algo crucial, 

tanto para formação acadêmica quanto a formação pessoal, e estas características 

quando unidas promovem o profissional de sucesso.  
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Resumo 

 
Os vários estudos acerca da pobreza e da desigualdade social no Brasil indicam que o pleno 

desenvolvimento de uma nação possui uma intrínseca relação com a capacidade de inclusão 

social de toda população, garantindo-lhe pleno acesso ao conjunto de bens e recursos 

socialmente produzidos. Com o objetivo de minimizar esse problema social, o PET Tecnologia de 

Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Londrina, promove 

ações voluntárias, como arrecadação de alimentos e confecção de ovos de páscoa, os quais são 

entregues em entidades carentes localizadas na cidade de Londrina/ PR. A iniciativa do grupo 

PET- Alimentos possibilita aos alunos exercerem sua cidadania e solidariedade, através de 

trabalho voluntário e doações, promovendo interação com a comunidade externa e assim 

ajudando a melhorar problemas e demandas da sociedade local, ajudando a transformar a 

realidade social.  

 

Palavras-chave: Arrecadação; Cidadania; Desigualdade; Doação; Voluntariado 

 

Introdução 
 

O Brasil apresenta um dos maiores índices de desigualdade do mundo, quaisquer que 

sejam as medidas utilizadas. A questão central a ser considerada é que este modelo de 

desigualdade do país ganha expressão concreta no cotidiano das cidades, cujos 

territórios internos (bairros, distritos, áreas censitárias ou de planejamento) tendem a 

apresentar condições de vida também desiguais. Os vários estudos acerca da pobreza e 

da desigualdade social no país indicam que o pleno desenvolvimento de uma nação 

possui uma intrínseca relação com a capacidade de inclusão social de toda população, 

garantindo-lhe pleno acesso ao conjunto de bens e recursos socialmente produzidos 

(PNAS, 2004). Ciente dessa situação o grupo PET Tecnologia de Alimentos da 
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Londrina, age através 

de ações voluntárias, as quais fundamenta-se na solidariedade, participação, 

cooperação, complementaridade, gratuidade, responsabilidade e convergência (Pereira, 

2002). Oficializado pela Lei do Voluntariado, n. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, esse 

trabalho caracteriza-se como atividade não remunerada, prestada por pessoa física às 

entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos e com objetivos cívicos, culturais, 

educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social.  

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS/SAGI, 2012) 

o Censo Demográfico de 2010 indicava que o município de Londrina contava com 8.600 

pessoas na extrema pobreza, sendo 1010 na área rural e 7590 na área urbana. Ainda 

segunda classificação do MDS (Perfil Cadúnico/Censo 2010-IBGE) existem no município  

27.096 famílias de baixa renda. Com o objetivo de minimizar esse problema social, o PET 

arrecada alimentos não perecíveis, com a colaboração dos docentes e discentes da 

Universidade, visando fortalecer a mobilização para que o direito humano à alimentação 

adequada. Além disso, há o incentivo ao combate à exclusão social conscientizando a 

sociedade com relação ao desperdício e promovendo a educação e cidadania 

(VALENTE, 2002).  

Além da arrecadação de alimentos não perecíveis é realizada a Páscoa Solidária, a qual 

é uma campanha para produção de ovos de páscoa, onde os recursos necessários para 

sua elaboração, é adquirido através de doações feitas por professores, funcionários e 

alunos do Câmpus, sendo os ovos produzidos na própria Universidade pelos discentes, 

os quais são entregues em uma Instituição na região. 

 

Material e métodos 
 

A metodologia empregada na arrecadação de alimentos ocorreu através da divulgação 

da campanha pelo grupo o PET Tecnologia de Alimentos da UTFPR, Câmpus Londrina, 

utilizando recursos como cartazes, e-mail, com o intuito de atingir todos os cursos da 

Universidade. As arrecadações foram entregues diretamente na sala deste PET para os 

integrantes ou nos locais de recebimento que estavam expostos na entrada dos blocos, 

para que os alunos e servidores participantes depositassem suas doações. Ao final da 

arrecadação o grupo utilizou a van da UTFPR-LD, para a entrega dos mantimentos 

arrecadados na casa de caridade escolhida. 

A ação Páscoa Solidaria foi realizada pelo grupo PET Tecnologia de Alimentos da 

UTFPR, Câmpus Londrina, juntamente com ajuda da comunidade acadêmica. Para 
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obtenção dos recursos financeiros foram feitas doações dos professores, funcionários e 

alunos e assim foi possível a compra dos chocolates e recursos necessários para a 

produção dos ovos. A preparação dos ovos foi realizada com a ajuda de voluntários de 

diferentes cursos nos laboratórios do Câmpus da UTFPR-LD. Cerca de 25 voluntários 

ajudaram na fabricação dos ovos de páscoa. Foi necessária a divisão de grupos, onde 

cada grupo trabalhava em horários alternados, durante três semanas. 

 

Resultados e discussão 
 

As campanhas extensionistas desenvolvidas pelo grupo PET Tecnologia de Alimentos da 

UTFPR, Câmpus Londrina, visam o convívio dos alunos da Instituição com a realidade 

socioeconômica, dando uma visão dos problemas existentes na sua comunidade. Além 

disso, estas ações contribuem para as atividades complementares, pois os participantes 

recebem certificados. 

No ano de 2014 na Páscoa Solidária foram elaborados cerca de 250 ovos de páscoa 

recheados com bombons que foram doados a uma Instituição de caridade, Centro de 

Educação Infantil Menino Deus, utilizando-se a van da Universidade. Para a produção 

dos ovos o grupo contou com a doação dos alunos e servidores da UTFPR, Câmpus 

Londrina.  

Durante a campanha de Arrecadação de Alimentos, também realizada em 2014 este 

grupo PET recebeu doações por parte dos alunos dos cursos de graduação da UTFPR 

Câmpus Londrina, sendo que estas somaram aproximadamente 50 kg de alimentos não 

perecíveis. A entrega foi realizada no dia 16 de outubro, data em que se comemora o Dia 

Mundial da Alimentação. A Instituição escolhida denomina-se Casa do Caminho e atende 

crianças e adolescentes por meio de trabalho pedagógico e apoio sócio educativo.  

O Dia Mundial da Alimentação é uma data que conduz a uma reflexão sobre a fome e a 

insegurança alimentar e marca a criação da Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO), instituição que tem por objetivo elevar os níveis de 

nutrição e desenvolvimento rural. As ações realizadas neste dia reforçam o direito à 

alimentação adequada, inerente a toda população mundial (CONSEASP, 2015). 

O ambiente acadêmico é um grande influenciador na formação humana, portanto é de 

grande importância que sejam desenvolvidas nas Universidades ações que contribuam 

para a construção de valores tais como a generosidade, a caridade e a solidariedade, 

essenciais à formação humana. Tais situações, quando vivenciadas pelos discentes 

geram reflexões referentes as questões e necessidades que envolvem as comunidades 
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locais e regionais, permitindo assim a compreensão do quadro social da população 

brasileira como um todo (SARAVIVA, 2007). 

As interações da Universidade com a comunidade que ela está inserida, permitem que os 

conhecimentos e soluções por ela produzidos sejam colocados em prática e resultam em 

transformações significativas, concretizando a missão da Universidade de auxiliar a 

construção de uma sociedade igualitária, justa e democrática (LAMY, 2013). 

 
Considerações Finais 
 
As ações sociais como Arrecadação de Alimentos e Páscoa Solidária desenvolvidas 

pelos integrantes do PET- Tecnologia de Alimentos da UTFPR, Câmpus Londrina, 

envolvem toda a comunidade da Instituição, além dos estudantes, professores e 

servidores também colaboraram. A participação nesses projetos é muito significativa para 

os alunos, uma vez que esta cooperação complementa a formação acadêmica e promove 

a responsabilidade social, contribuindo para a melhoria dos aspectos humanos, 

capacitando os indivíduos a transformar o ambiente no qual estão inseridos.  

Uma Instituição de ensino não deve se comprometer somente com o ensino e sim ter um 

compromisso com a sociedade como um todo, ajudando na formação de uma postura 

ética e responsável. A iniciativa do grupo PET- Tecnologia de Alimentos da UTFPR, 

Câmpus Londrina, possibilita aos alunos exercerem sua cidadania e solidariedade, 

através de trabalhos voluntários e doações, promovendo interação com a comunidade 

externa e assim ajudando a melhorar problemas e demandas da sociedade, 

transformando a realidade social.  
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